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Resumo 
Essa pesquisa analisou a dinâmica do uso do espaço rural no sul de Rondônia, a partir 
de alterações no perfil produtivo da região de Vilhena, em especial, a cidade de 
Vilhena, consolidando um novo arranjo produtivo agrícola do agronegócio 
rondoniense com a formação da RPA de Vilhena. Atividade econômica de grande 
importância para a agricultura brasileira, a soja tem forte peso na economia nacional 
sendo a commodity agrícola mais exportada pelo Brasil com maior peso na balança 
comercial na categoria de produtos básicos. Produzida em todas as regiões, se faz 
presente em Rondônia, sendo responsável por 1/3 das exportações de produtos 
básicos do estado. A proposta dessa tese é analisar as transformações ocorridas na 
Amazônia, mais precisamente na Região de Vilhena, no sul de Rondônia, a partir da 
espacialização da produção agrícola praticada na região com a regionalização da 
produção de grãos. A pesquisa parte do marco dos projetos de colonização 
implantados pelo governo militar como condicionantes históricos e geográficos para 
compreender o processo de transformação ocorrido em Rondônia. O recorte temporal 
é entre os anos de 1998 a 2018, com os novos sistemas de ação e objeto incorporados 
ao espaço, alterando a estrutura pré-estabelecida com a criação de novos espaços 
econômicos e sociais a partir da espacialização do agronegócio com a produção de 
soja e pecuária. Neste contexto, partimos da hipótese que depois de duas décadas 
de crescimento e expansão da soja no estado de Rondônia e, sobretudo, na região 
sul, temos a formação da Região Produtiva do Agronegócio – RPA aberta aos fluxos 
externos, o que denota o uso corporativo do espaço por empresas que não se vê no 
restante do estado, com a geração de conflitos agrários e a reestruturação da cidade. 
Com a dinâmica de produção e reprodução dos espaços agrícolas e urbanos, 
associados ao processo de reestruturação da agropecuária brasileira, surge os novos 
arranjos territoriais, na qual Elias (2013) designou de “regiões produtivas do 
agronegócio – RPA”. As RPA’s recebem expressivos investimentos do agronegócio 
globalizado, fazendo com que essas regiões ampliem sua competitividade, gerando 
transformações sociais, urbanas e rurais. O agronegócio (re)-estrutura o território 
dentro de uma dialética espacial de modernização, ocorrendo a expansão da fronteira 
agrícola. Essa expansão vem ocorrendo com a geração de conflitos agrários entre 
fazendeiros e camponeses desde a disputa por terras, bem como a utilização de 
agrotóxicos, ocupando espaço de outras atividades agrícolas praticadas na região. A 
soja ocupa as áreas de pastagens e empurra a pecuária para outras regiões do 
Estado, faz pressão na abertura de novas áreas para pastagem, promove o êxodo 
rural, acirra os conflitos agrários. Com essa regionalização produtiva no sul de 
Rondônia, o município de Vilhena se adapta para atender as demandas que surgem 
do campo, se especializando no agronegócio e transformando-se em uma “cidade do 
agronegócio” atendendo os demais municípios circunvizinhos que constituem a RPA 
de Vilhena.  
Palavras-Chave: Agronegócio. Conflito agrário. Espacialização da Soja. RPA. 
  



 

Abstract  
This research analyzed the dynamics of the use of rural space in the south of 
Rondônia, based on changes in the productive profile of the region of Vilhena, in 
particular the city of Vilhena, consolidating a new agricultural productive arrangement 
in the agribusiness of Rondonia with the formation of the RPA of Vilhena. Economic 
activity of great importance for Brazilian agriculture, soy has a strong weight in the 
national economy and is the agricultural commodity most exported by Brazil with the 
greatest weight in the trade balance in the category of basic products. Produced in all 
regions, it is present in Rondônia, being responsible for 1/3 of the exports of basic 
products of the state. The purpose of this thesis is to analyze the transformations that 
took place in the Amazon, more precisely in the Region of Vilhena, in the south of 
Rondônia, from the spatialization of agricultural production practiced in the region with 
the regionalization of grain production. The research starts from the landmark of the 
colonization projects implanted by the military government as historical and 
geographical conditions to understand the transformation process that took place in 
Rondônia. The time frame is between the years 1998 to 2018, with new action and 
object systems incorporated into the space, changing the pre-established structure 
with the creation of new economic and social spaces from the spatialization of 
agribusiness with the production of soybeans and livestock. In this context, we start 
from the hypothesis that after two decades of soybean growth and expansion in the 
state of Rondônia and, especially, in the southern region, we have the formation of the 
Agribusiness Productive Region - RPA open to external flows, which denotes 
corporate use of space by companies that are not seen in the rest of the state, with the 
generation of agrarian conflicts and the restructuring of the city. With the dynamics of 
production and reproduction of agricultural and urban spaces, associated with the 
restructuring process of Brazilian agriculture, new territorial arrangements arise, in 
which Elias (2013) designated “agribusiness productive regions - RPA”. The RPA’s 
receive significant investments from globalized agribusiness, making these regions 
expand their competitiveness, generating social, urban and rural transformations. 
Agribusiness (re) structures the territory within a spatial dialectic of modernization, with 
the expansion of the agricultural frontier. This expansion has occurred with the 
generation of agrarian conflicts between farmers and peasants since the dispute over 
land, as well as the use of pesticides, occupying space for other agricultural activities 
practiced in the region. Soy occupies pasture areas and pushes livestock to other 
regions of the state, puts pressure on opening new areas for pasture, promotes rural 
exodus, aggravates agrarian conflicts. With this productive regionalization in the south 
of Rondônia, the municipality of Vilhena adapts to meet the demands that arise from 
the countryside, specializing in agribusiness and becoming a “city of agribusiness” 
serving the other surrounding municipalities that make up the Vilhena RPA. 

Keywords: Agribusiness. Agrarian conflict. Spatialization. Soy. RPA 
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APRESENTAÇÃO 

 

Sou Juander Antônio, caçula de quatro irmãos, filho de uma professora e de 

um pai autônomo, divorciaram-se quando eu tinha 12 anos de idade. Fui criado por 

minha mãe, com meus irmãos, ela sempre incentivou os filhos a estudar, os dois 

irmãos mais velhos tiveram a oportunidade de fazer o curso técnico em agropecuária, 

eu e minha irmã fomos mais longe e cursamos graduação e pós-graduação. Graças 

ao empenho e positivismo da minha mãe, segui em frente mesmo quando aparecia 

qualquer dificuldade, no ano de 2003 entrei na faculdade, cursei Engenharia de 

Produção na UNEMAT, na cidade de Barra do Bugres-MT, onde fui morar longe da 

minha família, começava a trilhar meu caminho sozinho. Vivia com mesada paga por 

minha mãe até me formar, no ano de 2008, quando voltei a morar com ela e comecei 

a trabalhar após conclusão do estágio obrigatório na empresa que estagiei na cidade 

de Mirassol do Oeste, vizinha a São José dos Quatro Marcos-MT, minha cidade natal.  

Durante meus cinco anos de graduação, minha mãe bancava até a cerveja que 

bebia nos finais de semana, sem nunca medir esforços ou reclamar quando a conta 

estava no vermelho. Ela estava sempre me incentivando a não desistir do curso, 

mesmo ela sendo uma professora com salário baixo, as vezes pegava aula extra para 

não me deixar sem dinheiro, dividindo comigo sem se importar, porém, nunca fui muito 

de gastar desnecessariamente, e sim um bom poupador. Nos momentos difíceis da 

graduação, ela sempre me passava uma força através de suas palavras para que não 

desistisse, diante de várias vezes que deu vontade de largar tudo e voltar para casa. 

O mesmo apoio, mesmo à distância, se repetiu durante o mestrado, e novamente 

durante o doutorado, com palavras de apoio e otimismo, sempre. 

O esforço dela foi recompensado em me ver “crescer” na vida profissional com 

um diploma na mão e o orgulho de me ver colando grau na formatura, festejando 

comigo, como se ela estivesse se formando naquele momento, sentindo-se realizada 

e/ou cumprido o papel de mãe, hoje sou formado e efetivo em concurso público. Com 

incentivo da minha mãe, prestei o concurso para a UNIR-Campus Cacoal; em 2010 

obtive êxito na aprovação, e em agosto de 2010 tornei a deixar minha mãe e a cidade 

de São José do Quatro Marcos onde nasci e cresci, me mudei sozinho para Cacoal 

compondo o quadro docente do curso de Engenharia de Produção.  

Entrei na UNIR apenas com especialização em Engenharia de Segurança do 

Trabalho. No início do ano de 2011 prestei seleção e fui aprovado, fazendo parte da 
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turma de 2011 do Mestrado de Geografia da UNIR, no Programa de Pós-Graduação 

em Geografia-PPGG, com a dissertação intitulada “Espaço e pecuária no município 

de Cacoal – Rondônia”, sob a orientação do professor doutor Ricardo Gilson da Costa 

Silva.  

No ano de 2016 teve o processo de seleção para a primeira turma de Doutorado 

em Geografia da região Norte do país, com o programa regular do PPGG. Entrei no 

processo de seleção e fui aprovado, com um projeto que versava sobre o 

reflorestamento comercial, sob a orientação da professora Doutora Marília Locatelli, 

pesquisadora da EMBRAPA-RO, com início das aulas em agosto de 2016. Nesse 

período, além de docente, era o coordenador do curso de Engenharia de Produção 

do departamento acadêmico que sou lotado, permanecendo na função até novembro 

de 2016, quando findou o mandato. Passei a dividir meu tempo entre as atividades 

administrativas do departamento, as aulas da graduação e com as aulas e atividades 

da pós-graduação. Após alguns encontros e reuniões de orientação com a professora 

Marília foi ajustado a estrutura do projeto e os encaminhamentos para as atividades a 

serem desenvolvidas. Ao final do ano de 2017 a professora Marília já apresentava um 

certo desgaste, que pôde ser observado durante as últimas reuniões. No ano de 2018, 

não foi possível ter mais reuniões de orientação, a prof. Marília respondia apenas por 

mensagens, via telefone e/ou e-mail, a qual a professora arruinou, acometida de uma 

doença que lhe tirou a vida em maio de 2018. Marília teve câncer de mama no ano de 

2011, na época estava ministrando uma disciplina no mestrado em Geografia, da qual 

pude participar, e uma das aulas marcantes foi uma visita/trabalho de campo para 

coleta de solo com utilização de equipamentos como o trado. 

Após o falecimento da professora Marília fiquei sem orientação/órfão por 

meses, até decisão, em reunião do colegiado, ser aprovado o professor doutor José 

Januário de Oliveira Amaral para ser meu orientador. No entanto, o professor Januário 

já havia entrado com processo de aposentadoria por invalidez, fato esse relatado por 

um membro do colegiado durante reunião, da qual pude participar. Em dezembro de 

2018 saiu a portaria de aposentadoria do professor Januário, e o mesmo não poderia 

mais me orientar, tão pouco participar da banca de qualificação que estava marcada 

para março de 2019. Na reunião do colegiado, em março de 2019, três dias antes da 

minha qualificação, ficou decidido que o professor Januário, devido a publicação da 

portaria de aposentadoria por invalidez, não poderia seguir com a orientação, sendo 
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indicado o professor doutor Ricardo Gilson da Costa Silva, como novo orientador, 

detalhe, fiquei sabendo das novidades um dia antes da qualificação. 

O professor Ricardo não quis dar continuidade ao projeto sobre florestas 

plantadas e sugeriu a mudança de objeto de estudo, ou que eu procurasse outro 

orientador que trabalhasse a temática. Sendo assim, acatei a sugestão do professor 

em mudar o objeto de pesquisa e tivemos a primeira reunião de orientação em abril 

de 2019, na qual ajustamos o objeto de pesquisa que foi inicialmente “a regionalização 

da soja em Rondônia”, conforme (Figura 1), com um “esqueleto” da pesquisa para 

iniciar os trabalhos. 

Figura 1 – Primeira reunião de orientação do novo projeto 

 
Fonte: Autor, 2019. 
 

Nesse momento, estava em uma corrida contra o tempo, tinha que estruturar 

um projeto do zero, em curto espaço de tempo, fazer novas leituras de autores que 

falassem sobre a temática. Do projeto antigo, aproveitei apenas o conhecimento da 

região de Vilhena, alguns produtores, empresários e profissionais liberais que tive 

contato; e órgãos públicos que já havia visitado e adquirido informações que me deram 

algum subsídio ao novo projeto e objeto de estudo. No mês seguinte (maio de 2019), 

tive reunião de orientação com o professor Ricardo, onde apresentei minha proposta 

de projeto e foi realizado os devidos ajustes e encaminhamentos para leituras e escrita 

do aporte teórico.  

A partir de maio, comecei a frequentar mais vezes o Laboratório de Pesquisa 

em Gestão do Território – LAGET, vinculado ao Departamento Acadêmico de 

Geografia da UNIR, onde tive contato com outros colegas da pós-graduação, que 

frequentavam o laboratório, passei a conhecer o projeto dos demais colegas, bem 
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como houve troca de conhecimentos, indicações de leituras de livros, artigos, revistas, 

teses. Nesse período, conheci os colegas do LAGET, como o Luís, Vinícius, Amanda, 

Ednilson, Elisane, alunos da graduação que estavam em projetos vinculados ao 

LAGET como o Luciano. Além dos colegas das disciplinas cursadas como o Salém, 

Elizabeth, Laíz, Marcos Mascarenha, Daniel Delani, Darlene, Isabel, Thiago, Laura, 

Gilceli, Miquelino, as acreanas Janete, Alessandra, dentre outros colegas das diversas 

disciplinas cursadas, fora o contato que fiz com demais colegas de outros laboratórios 

pelos corredores e cantina da UNIR, Campus Porto Velho. 

Em dezembro de 2019 estava entregando a primeira versão da tese para a 

correção, orientação e indicação de ajustes e leituras complementares feitas pelo 

professor Ricardo para correção e posterior envio à banca de qualificação, que 

ocorreria em março de 2020. Obtive êxito em desenvolver meu projeto e acatei as 

orientações no desenvolvimento da pesquisa. A qualificação foi marcada para o mês 

de março, mas, devido à pandemia da “covid-19”, foi postergada para o mês de abril, 

quando ocorreu de modo online, através do aplicativo “Google Meet”. Obtive êxito na 

apresentação e as contribuições da banca avaliadora composta pelo orientador e 

professores convidados Dr. Dorisvalder, Dr. Silvio Simione e a Drª Josélia Fontenele, 

foram voltadas para a organização da escrita 

O relatório de qualificação foi enviado no mês de fevereiro com as versões 

impressas aos componentes da banca, e não tinha todos os resultados da pesquisa, 

fui a campo depois de enviar o relatório de qualificação para continuar a pesquisa, 

trouxe os resultados parciais para a apresentação e pude responder algumas 

indagações da banca. 

Para a realização do aporte teórico da tese, passei várias noites inteiras 

fazendo leituras e gastei vários blocos de fichário em minhas anotações, o que veio a 

compor a escrita da minha tese. Foram diversos dias e noites, ou noites e dias 

seguidos de leitura e esforços para atingir o objetivo, onde muitas vezes esquecia até 

de comer ou perdia o sono virando a noite, indo dormir pelo cansaço físico, quando 

chegava à exaustão. Deixei de sair com colegas para tomar uma cerveja, deixei de 

sair com minha namorada muitas vezes por estar estudando, deixei de realizar viagem 

programada para a praia com minha namorada, deixei de visitar meus familiares no 

Mato Grosso, por estar com o tempo curto e conseguir cumprir o prazo da tese, na 

qual obtive êxito, e estou sendo recompensado pelas noites de insônia, pela 

conclusão dessa etapa. 
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Quanto aos trabalhos de campo, a cada vez que ia para Porto Velho, para me 

juntar aos colegas no LAGET ou orientação da tese, olhava a BR-364 com outro olhar, 

um olhar da transformação da paisagem, onde a mata cede lugar à pastagem e a 

pastagem cede lugar à produção de grãos. Ao longo da BR-364, no trecho de 

Ariquemes a Porto Velho, desde o ano de 2016, quando ia às aulas das disciplinas da 

pós-graduação, sempre tirava fotos da rodovia, e muitas áreas de pastagens cederam 

lugar às lavouras de soja. Esse foi o fato que ocorreu no sul de Rondônia, na região 

de Vilhena, espacializando a produção de grãos através da produção de commodities 

para as demais regiões do Estado. 

Realizei vários trabalhos de campo na região de Vilhena, desde o ano de 2017, 

e principalmente, entre os meses de agosto e setembro de 2019 e janeiro a março de 

2020, com a realização da pesquisa de campo com os camponeses/assentados da 

região de Vilhena para obter informações que comporiam os resultados e discussões 

da tese, com um olhar mais crítico da paisagem, de acordo com a resposta dos 

camponeses, mediante à entrevista aberta, através de questões norteadoras. Nesse 

período também foi realizada entrevista aberta com produtores de soja sobre questões 

norteadoras, foi dialogado com empresas e instituições públicas do ramo do 

agronegócio, com a EMBRAPA, EMATER, COOPAMA, APROSOJA-RO, Secretaria 

Municipal de Agricultura de Vilhena. 

Em Vilhena estive no assentamento Águas Claras, às margens da BR-364, 

cerca de 20 km do centro urbano de Vilhena, sentido Porto Velho. Um assentamento 

rural com a maioria das casas à beira da estrada, desenvolvendo a atividade da 

pecuária de leite, pequenas roças para subsistência, e pequena produção de frutas. 

Tem um produtor que tem uma estufa com produção de verduras que comercializa 

com os vizinhos e com clientes da cidade. Tive oportunidade de andar por todo o 

assentamento e conversar com diversos moradores sobre o convívio com a produção 

de grãos. Os moradores apresentavam sempre desconfiança, mesmo eu estando em 

meu carro com um morador do assentamento, mostrando receio/medo de ser 

reconhecido pelas falas e sofrer alguma retaliação ou ser uma “carta marcada no 

assentamento”, como um morador deixou claro. Conforme relatos durante entrevista, 

ficou claro que algumas vezes os assentados são ameaçados pelos fazendeiros por 

fazer denúncias de irregularidades, como derrubada de árvores ou a utilização 

indevida de agrotóxico nas lavouras. Esse medo que o camponês tem dos fazendeiros 

(produtores de grãos ou pecuária) pode ser percebido durante entrevista quando 
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questionados sobre fazer denúncias, ou se já sofreu algum tipo de ameaça como 

represália. 

Ainda na zona rural de Vilhena, passei pelo setor chacareiro, que é um grande 

produtor de frutas, legumes, verduras, produção de aves, leite e derivados, ovos, que 

abastecem as feiras livres e o mercado local e regional. O setor chacareiro conhecido 

como COOPERFRUTAS, localizado a cerca de 10km de distância do centro urbano 

de Vilhena, às margens da BR-174, que corta Vilhena sentido a cidade de Juína, no 

estado do Mato Grosso, tem a maior produção hortifrutigranjeiro do município, com 

grande valorização das chácaras. Porém, o mesmo sofre com a pressão da produção 

de grãos, devido ao uso de agrotóxico. É visto uma grande quantidade de casas de 

alvenaria, casas bonitas, e algumas de alto padrão, e muitos carros utilitários como 

picapes, em estado de seminovo. Nessas chácaras é possível ver uma agricultura 

familiar mais tecnificada, que investem na produção como a irrigação, estufa para 

produção de verduras e implementos agrícolas (como uma bomba motorizada costal 

para pulverização) para melhorar a produção no campo. 

Em outra área de assentamento em Vilhena, conhecido como a “Estrada da 

Farinheira”, é possível ver uma região mais pobre, com casas de madeira, apenas 

pastagens malformadas, e quase nada de agricultura. Dá indícios que muitos 

assentados investiram na produção pecuária de corte que necessita menos de mão 

de obra e migraram para a cidade ou outra zona rural em busca de trabalho. 

Saindo de Vilhena para Colorado do Oeste, a margem esquerda da RO-435, 

cerca de 10 km da BR-364 encontra-se a Agrovila Renascer, composta por mais de 

40 produtores chacareiros, com casas mais humildes, sendo a maioria de madeira, 

produzem principalmente frutas, verduras e agricultura, sendo menos presente a 

atividade da pecuária de corte, devido ao tamanho das propriedades, como pôde ser 

visto da rodovia. A agrovila fica cercada pela lavoura de grãos, no entanto, os 

chacareiros se mostram firmes frente à produção de grãos. Em entrevista com uma 

moradora da Agrovila (realizado em março de 2020), a mesma diz que morar ali é 

gostoso e produzem o que precisam, mas relata que a produção de grãos, com o uso 

de agrotóxico, tira a tranquilidade dos moradores. 

Assim, por toda a região de Vilhena, se vislumbra uma paisagem que 

contracena, principalmente, entre a pecuária de corte, com grandes extensões de 

pastagens e poucos recortes de cercas, grandes áreas com produção de grãos de 

soja e milho livres de cercas, e nas áreas que se encontram assentados que 
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permanecem em seus lotes, se tem uma grande quantidade de casas próximas da 

rodovia e nas estradas rurais, com as pastagens cortadas pelas cercas de arame que 

dividem as pequenas propriedades, com plantação de muitas arvores frutíferas nos 

quintais das casas.  

A paisagem muda de uma área de lavoura tecnificada para outra dos 

assentamentos com produção mais tradicional do campesinato, onde a força de 

trabalho é a base familiar nas atividades da lavoura e pecuária, com pequenos currais, 

onde se pratica a atividade pecuária de leite como base a complementar a renda 

familiar. 

Saindo de Vilhena rumo a Mato Grosso, na cidade de Comodoro, se tem uma 

transição da lavoura para a pecuária e às margens esquerda da rodovia se tem a terra 

indígena Nambikwara, no entanto, saindo de Comodoro para Sapezal, se tem a 

predominância das lavouras de grãos para a produção de commodities. Ao chegar-se 

em Sapezal  depara-se com uma cidade típica do agronegócio, com diversas 

empresas e grandes estruturas ligadas ao agronegócio expondo máquinas e 

equipamentos agrícolas, prestação de serviços, insumos, produtos agrícolas, oficinas 

mecânicas, venda de peças de máquinas e implementos agrícolas, indústrias de 

produção de insumos agrícolas ou representações de grandes marcas, algodoeiras, 

em avenidas espaçosas e fluxo intenso de veículos de carga, que abastecem e são 

abastecidos por esses armazéns de grãos com soja, milho, caroço de algodão, pluma 

de algodão, e defensivos agrícolas, dentre outros produtos.  

A cidade apresenta um fluxo grande, com movimentação de veículos e 

pessoas. O que marca na cidade são os grandes investimentos de infraestrutura das 

empresas para atendimento da demanda do campo, uma grande quantidade de 

secadores de grãos e silos de armazenagem, escritórios das grandes empresas 

hegemônicas do agronegócio. Sapezal é um município que já foi colonizado com a 

venda de lotes rurais com grande quantidade de hectares, geralmente superior a 

1.000ha, tendo uma concentração de grandes propriedades. 

Ainda em Mato Grosso, na cidade de Campus de Júlio, tem fazendas com 

infraestrutura para a produção de grãos com seus enormes barracões que abrigam 

máquinas, equipamentos e implementos agrícolas utilizados na produção agrícola das 

fazendas. Muitas fazendas tem a infraestrutura completa contando com secadores de 

grãos e armazéns próprios, agregando esse custo de secagem e armazenagem, 

obtendo melhores preços na venda. No município, o predomínio da paisagem é com 
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as lavouras de grãos, que na visita ao Mato Grosso, em março de 2020, os campos 

estavam cobertos pelas lavouras de milho e algodão, sendo essa a segunda safra do 

ano agrícola. 

Em um posto de gasolina, na entrada de Sapezal, enquanto abastecia o carro 

e tomava um lanche, pude conversar e ouvir conversas de caminhoneiros falando do 

transporte e de algumas fazendas que oferecem estrutura aos caminheiros, assim 

como o frete pago por regiões no Mato Grosso, e uma intensa movimentação de 

veículos de carga. No pátio do posto foi possível observar a diversificação de cidades 

que constavam nas placas dos caminhões e veículos de passeio estacionados. 

Conversei com dois caminhoneiros e nenhum deles era de Sapezal, sendo um do Sul 

do país e outro da cidade de Rondonópolis-MT, muitas firmas de transporte agrícola 

deslocam sua frota para o Mato Grosso para acompanhar o escoamento da safra, seja 

pela Hidrovia do Madeira, pelos Portos do Pará, ou através da região Sul e Sudeste 

do país. Em alguns casos os caminhoneiros ficam mais de 60 dias sem ir para casa. 

Com essas observações das cidades produtoras de grãos para o agronegócio, 

despertou-se um olhar diferenciado que contrasta com a acumulação de capital para 

os detentores dos meios de produção/capital, e uma desigualdade social nas 

periferias das cidades, assim como as áreas de assentamentos circunvizinhas às 

fazendas produtoras de grãos. A produção de grãos gera riqueza, e paga melhores 

salários aos funcionários qualificados (operadores de máquinas, agrimensores, 

engenheiros agrônomos e agrícolas e, outros profissionais) e em menor quantidade, 

devido à mecanização agrícola. A produção de grãos com o agronegócio passa a 

ocupar as pequenas propriedades da agricultura familiar através da compra, 

arrendamento ou expulsão dos moradores, que acabam cedendo ao agronegócio de 

grãos. 

Esse contraste econômico e social foi o que me despertou o interesse para a 

pesquisa da tese, ao qual tinha uma visão inicial da produção agrícola com a 

regionalização e especialização promovendo o crescimento urbano da cidade e 

aumento de divisas aos cofres públicos, e o agronegócio de grãos sempre está na 

mídia de modo positivo, no entanto, escondendo o lado excludente da agricultura 

capitalizada com a acumulação de capital e apropriação de terras para a ampliação 

da área cultivada a cada safra. Essa outra realidade do agronegócio, em Rondônia, é 

nosso objeto de pesquisa com a formação da RPA de Vilhena, mostrando as duas 

faces da moeda, onde os menos favorecidos sempre saem perdendo, neste caso, os 
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camponeses, como descrito nas entrevistas e diálogos, apontando o lado ruim do 

cultivo agrícola moderno que se torna extremamente excludente, não gera emprego 

nem renda ao camponês, e ainda pode lhe trazer prejuízos financeiros e à saúde. 

Entre os meses de janeiro a março de 2020 foram realizadas diversas visitas a 

Vilhena, onde sempre pernoitava em um mesmo hotel localizado na região central da 

cidade, em frente ao Parque Shopping Vilhena, o shopping center da cidade e ponto 

de encontro. Esse hotel, tem mais de 60 dormitórios, e sempre estava praticamente 

lotado, sendo necessário a reserva antecipada, o grupo possui dois hotéis em Vilhena, 

e ambos estão sempre com lotação. Nesse hotel sempre tinha vendedores de peças, 

equipamentos de máquinas agrícolas, sementes, defensivos agrícolas, prestadores 

de serviço, produtos e insumos ligados ao agronegócio ou não, área da saúde, 

militares em missão, dentre outras situações, para atender os comerciantes ou a 

população, movimentando as ruas e o comércio, lotando os hotéis. Conversei com 

vendedores de insumos da região Sul, Sudeste, Centro-Oeste do país, assim como 

compradores/negociadores de trades que estavam na região prospectando ou 

fazendo negócios. Era comum ver no estacionamento do hotel placa dos veículos de 

diversas cidades do país, e ouvir sotaques diferentes, principalmente da região Sul do 

país. 

Nas diversas vezes que me hospedei, sempre conversava com hóspedes 

diferentes e via uma movimentação, seja na safra ou entressafra, e de acordo com o 

período, tinha maior presença de pessoas ligada ao evento agrícola. Exemplo, no 

período da safra ou plantio, tinha engenheiros agrônomos, técnicos agrícolas e até 

operadores de máquinas que muitas vezes não ficavam nas fazendas, indo pela 

manhã e retornando ao final do dia para o hotel, acabando o plantio ou tratos culturais 

se deslocava para outra fazenda, sendo prestador de serviço ou trabalhando em 

fazendas do mesmo grupo. Essa situação era para alguns profissionais mais 

especializados, visto que a maioria das fazendas oferecem alojamento para os 

funcionários.  

No entanto, no período da Exposição Agropecuária de Vilhena – Expovil, a 

cidade fica mais movimentada durante a semana da feira agropecuária, com intenso 

fluxo de pessoas das cidades vizinhas e empresas expondo produtos e realizando 

negócios, hotéis totalmente lotados e o comércio realizando vendas como no período 

de natal. Essa feira movimenta milhões de reais em negociações de máquinas, 

implementos, venda de veículos, disponibilização de crédito, venda de animais, dentre 
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outros, estando entre as maiores feiras agropecuárias do Estado, em movimentação 

de pessoas, expositores e volume de dinheiro em negociações. Porém, a “Rondônia 

Rural Show” é a maior feira agropecuária da Região Norte do país, e ocorre no 

município de Ji-Paraná, na região central do estado, quebrando recordes a cada ano 

no volume financeiro de vendas e negócios que nascem na feira e se concretizam nas 

lojas e escritórios, com calendário regular no mês de maio.  

Em 2020, devido à questão de segurança proveniente da pandemia da covid-

19 e a não aglomeração de pessoas, a nona edição foi cancelada e o trabalho continua 

para o ano de 2021. Na oitava edição, realizada em 2019, o volume de negócios 

superou os R$703,5 milhões de reais em negociações, e recebeu mais de 120.000 

visitantes. Visitei essa feira em todas as quatro últimas edições e a cada edição tinha 

mais expositores grandes e pequenos; produtores da agroindústria familiar em 

estandes com centenas de barracas de expositores com produtos de artesanato, 

vestuário e comida como doces, derivados de leite, frutas, embutidos, dentre outros, 

com direito à compra e degustação, reunindo agroindústrias familiares de todo o 

Estado. 

Do lado do agronegócio, com a produção de grãos, e em diálogo com alguns 

grandes produtores de grãos e pecuária da região de Vilhena, ambos falaram das 

dificuldades iniciais e vantagens regionais para a agropecuária, bem como o motivo 

de vir para Rondônia. Em diálogo com um produtor e empresário do ramo de 

defensivos agrícolas, o mesmo expôs as vantagens do cerrado rondoniense, desde a 

altitude, distribuição de chuvas e qualidade do solo, e o mais importante, a questão 

logística que deu maior competitividade à produção com a abertura do terminal 

graneleiro na Hidrovia do Madeira, em 1997. Todos os produtores de grãos, 

empresários do ramo do agronegócio, pesquisadores da EMBRAPA-RO, Cooperativa 

de produtores agrícolas, fizeram apontamentos semelhantes para a região de Vilhena, 

no entanto, todos sem exceção apontaram para o terminal graneleiro na Hidrovia do 

Madeira como marco determinante para o desenvolvimento da agricultura moderna 

com a produção de commodities, especialmente a soja e o milho, e mais recente, nos 

últimos cinco anos, o cultivo do algodão. 

Participei do evento nacional “Abertura Nacional do Plantio da Soja Safra 

2019/2020”, em uma fazenda no município de Vilhena, que mostrou a força do 

agronegócio da soja em Rondônia, contando com a presença dos maiores produtores 

do estado. O evento foi realizado em uma fazenda de um grande grupo produtor de 
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grãos o “Grupo Masutti”, no qual um dos donos é o presidente da Associação de 

Produtores de Soja e Milho – APROSOJA-RO. Esse evento projetou Vilhena para o 

agronegócio a nível nacional, mostrando as potencialidades da região, atraindo mais 

investidores. 

Durante o evento pude conversar com diversos produtores rurais, onde três 

produtores chamaram a tenção, pelos detalhes que deram: disseram que ampliaram 

as áreas a cada safra e têm pretensão de ampliar para os anos seguintes; com a 

compra e arrendamento de áreas próximas de suas propriedades que estão no 

entorno de assentamentos rurais. Os produtores vão reinvestindo os lucros e se 

verticalizando na produção de grãos, melhorando a infraestrutura da propriedade, 

além dos investimentos em máquinas e equipamentos; também investiram e/ou 

pretendem investir em secador de grãos e armazéns, buscando ter redução de custos 

e maximizar o lucro com o que é gasto na secagem e armazenagem pago a terceiros. 

Com armazéns próprios, os produtores conseguem segurar o produto em estoque por 

maior tempo, para conseguir melhores preços, seja na safra ou na entressafra, tendo 

poder de negociação. 

Em setembro de 2019, em visita ao escritório do Grupo Amaggi em Vilhena, em 

diálogo com o representante, o mesmo, salientou que na cidade de Corumbiara, o 

Grupo não tem armazém nem secador. Os produtores dessa região são produtores 

qualificados e possuem toda infraestrutura na fazenda com secador e armazém, 

conseguem segurar o produto e vender com maior margem de lucro. Para esses 

produtores, a Amaggi apenas fecha contrato de compra e acerta a quantidade, então 

manda os caminhões para retirar o produto e envia para o Porto na capital do estado 

Porto Velho. 

Essa mesma fala sobre os produtores de Corumbiara foram confirmadas em 

diálogos com os representantes da Bunge e Cargill, realizado nos escritórios na 

cidade de Vilhena, com visitas sequenciais na mesma semana. O representante da 

Cargill me recebeu no escritório da Cargill e explicou como trabalham com os 

produtores e a área de abrangência da unidade de Vilhena, apontava para um mapa 

fixado na parede com um quadro de metas e dois relógios, um marca o horário local 

e o outro com horário da Bolsa de Valores de Chicago, afirmando que se dá o 

fechamento de contratos de compra de grãos, acompanhando a evolução do mercado 

de grãos na bolsa de valores. 
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Já no escritório da Bunge Vilhena, o qual é apenas para compra de produto, e 

fica localizado em uma galeria de salas comerciais, em um posto de gasolina, às 

margens da BR-364, na saída de Vilhena para Cacoal, fui recebido no escritório e 

depois descemos à lanchonete para tomar um café, dialogar e em sequência 

responder as questões. A Bunge não tem unidade de secagem ou armazenagem de 

grão em Rondônia (até o momento da entrevista, realizada em setembro de 2019), no 

entanto, estava em estudo a compra ou construção de uma unidade de secagem, 

recebimento e armazenagem de grãos, possivelmente para duas regiões do Estado.  

A primeira seria a “Zona da Mata” na região central do estado, possivelmente 

na cidade de Rolim de Moura, ou nas proximidades de Ji-Paraná. A outra região de 

estudo seria na cidade de Ariquemes ou Machadinho, para acompanhar o crescimento 

da região do “Vale do Jamari”, que tem a cidade de Ariquemes como polo. Entretanto, 

não descartava a possibilidade de estender a pesquisa e prospectar na região de 

Porto Velho, devido à proximidade à Hidrovia do Madeira e à quantidade de áreas 

disponíveis de pastagens propicias à implantação do cultivo de grãos, como as 

características de qualidades do solo e preço da terra, sendo uma outra potencial 

região de expansão da produção de grãos.  

A visão da Bunge seria em um desses lugares, vislumbrando o crescimento 

das áreas de lavouras para os próximos anos, com intuito de sair à frente dos 

concorrentes com a visão de mercado. A Bunge, por não ter armazém, nem porto 

graneleiro, trabalha em parceria com o Grupo Amaggi cumprindo contratos de 

movimentação de grãos, o que pode lhe trazer prejuízos, conforme apontado pelo 

informante, no entanto, não detalhou os motivos, apenas disse que tem que seguir as 

cláusulas contratuais de quantidade e prazos. 

De olho no mercado, o Grupo Masutti abriu, em 2018, um porto graneleiro na 

cidade de Humaitá, no Amazonas. A visão do investimento nesse porto graneleiro foi 

evitar a parte ruim de trafegabilidade durante o período de estiagem na Hidrovia do 

Madeira, quando o volume das águas do rio Madeira está muito baixo e as 

embarcações partem de Porto Velho com até metade da capacidade de carga. Esse 

porto, em Humaitá, fica a cerca de 200km de Porto Velho, os veículos de carga 

trafegam por rodovia pavimentada em boas condições e o trajeto leva poucas horas, 

assim, elimina cerca de 70% dos trechos ruins da navegação pela hidrovia do Madeira, 

dando maior carga às balsas nos períodos de estiagem e maior rapidez ao comboio, 
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ganhando em agilidade e volume transportado, mesmo aumentando 200km em 

transporte rodoviário. 

Com a operação desse porto graneleiro em 2018, a região sul do Amazonas 

realizou um plantio experimental de soja, obtendo resultados positivos na produção, 

apresentando produtividade semelhante às encontradas no sul de Rondônia, 

mostrando o potencial da região e características edafoclimáticas que potencializa a 

produção de grãos e a entrada da agricultura moderna com a produção de soja, 

viabilizada com uma redução logística e proximidade ao porto para escoamento via 

Humaitá. Essa foi uma visão de empreendedor que visualizou o potencial de uma 

região mesmo sem produção, mas despertou o potencial produtivo regional, além de 

ser uma rota de escoamento de grãos e recepção de insumos, além do porto 

graneleiro de Porto Velho. 

Em entrevista com um representante da APROSOJA-RO, realizada em janeiro 

de 2020, o mesmo relatou os esforços da APROSOJA para o desenvolvimento da 

agricultura no Brasil e em Rondônia, falando das estratégias utilizadas junto à 

“Bancada Ruralista” que atua no Congresso Nacional em Brasília e defende o 

agronegócio. Disse das conquistas que obtiveram nos últimos anos e das que estão 

por vir, e a maior conquista até hoje é a “Lei Kandir” que tem como objetivo “desonerar 

do ICMS os produtos primários e industrializados semielaborados” para estimular o 

setor produtivo voltado à exportação e favorecer a balança comercial. Essa Lei serve 

como um incentivo à produção de grãos de soja, devido à redução de impostos. 

Mencionou que Rondônia pode virar uma potência na produção de soja utilizando os 

pastos degradados ou em estado de degradação, segundo estimativas, 4 milhões de 

hectares podem ser convertidos para a produção de grãos nos próximos anos, sem a 

necessidade de novos desmatamentos.  No entanto, os pecuaristas que produzem de 

forma extensiva e com baixa produção vão ter que se “enquadrar”, se adequar à nova 

realidade produtiva com qualidade e quantidade, realizar investimentos em 

melhoramento das pastagens e rebanho bovino, caso contrário, serão pressionados 

a se adequar ou passar as áreas para quem quer produzir em escala. 

O representante da APROSOJA-RO relata a visão de produtores, 

principalmente do Sul do país, que veem Rondônia como uma opção de investimento 

no agronegócio com a produção de grãos, com grandes áreas de relevo plano, 

distribuição regular das chuvas, condições favoráveis e terras mais baratas que em 
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outras regiões, e a possibilidade de expansão das lavouras, contando com a hidrovia 

que favorece a logística e recebimento de insumos. 

Em visita e diálogo com o representante da Cooperativa Mista Agroindustrial 

da Amazônia – COPAMA, uma cooperativa de produtores rurais, instalada em Vilhena 

composta por pequenos, médios e grandes produtores rurais; compra produtos e 

defensivos agrícolas com preço reduzido em até 25% mais barato e repassa aos 

cooperados. Nessa visita foi relatado que, recentemente, o representante teve uma 

reunião com um grupo de produtores no município de Ariquemes para saber como 

funciona a COPAMA e a possibilidade de implantação de uma unidade da cooperativa 

no município, no entanto, o representante disse não ter possibilidade de se expandir.  

A COPAMA está construindo uma unidade de recebimento, secagem e 

armazenagem de grãos no município de Cerejeiras, às margens da rodovia que liga 

Cerejeiras a Corumbiara. A região de Cerejeiras tem muitos cooperados e apresenta 

um grande crescimento e expansão das áreas de lavouras, mostrando a necessidade 

desse investimento. Ao passar pela rodovia, em março de 2020, foi possível visualizar 

uma placa grande com o logo da COPAMA falando do investimento nessa unidade de 

armazenagem, secagem e recebimento de grãos. No momento da visita, estava em 

construção a base dos silos de armazenagem de grãos, e uma equipe de operários 

trabalhando na obra. Ao todo, o município de Cerejeiras conta com sete secadores e 

armazéns de grãos, sendo quatro na rodovia RO-435, entre Cerejeiras e Corumbiara, 

e mais duas unidades de secagem e armazenagem de grãos às margens da rodovia 

RO-435, na entrada da cidade, entre Cerejeiras e Colorado do Oeste. Na RO-487 tem 

mais uma unidade de secagem e armazenamento de grãos. 

Durante o almoço, em um restaurante no centro de Cerejeiras, em diálogo com 

o dono do estabelecimento, o mesmo disse que o município está mais movimentado 

e que no período de safra tem mais clientes, devido à quantidade de caminhoneiros 

transportando grãos e insumos, assim como, diversos prestadores de serviços e 

vendedores que estão na cidade para trabalhar e realizar assistência técnica gerando 

maior movimento no restaurante. Para o comerciante, o agronegócio ajuda a 

prosperar as vendas e lucros, tendo a produção de grãos como bem-vinda.  

Diante do exposto, durante as leituras e trabalho de campo, pude ver a 

geografia do capital e a geografia dos descapitalizados, que muitas vezes quase 

passam despercebidos aos olhos da sociedade. Passei a ver as propagandas 

midiáticas com outro olhar/interpretar, muitas vezes a mídia esconde os problemas 
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sociais veiculando apenas as propagandas positivas como as da Rede Globo de 

Televisão do “agro é tech, agro é pop, agro é tudo”, mostrando a importância da 

produção de commodities para o Brasil e para o mundo, a partir da exportação, porém, 

não mostra a perversidade do capitalismo por traz do agronegócio com a ampliação 

das áreas de expansão para a agricultura e pecuária que acarreta em conflitos 

agrários, êxodo rural, expulsão de camponeses devido ao uso de agrotóxico que 

prejudica a saúde e atividades agrícolas tradicionais; os piscinões para irrigação das 

lavouras que acaba gerando conflitos por água; as áreas que são utilizadas para a 

extração de minerais e contamina as águas dos rios, expulsando moradores; as 

barragens das hidrelétricas que cobrem grandes extensões com a água dos 

reservatórios e expulsão das populações tradicionais, indígenas, comunidades 

ribeirinhas, quilombolas; os grileiros que roubam as terras que não estão legalizadas 

e destinadas, expulsando moradores já territorializados, gerando conflitos, em alguns 

casos com morte de camponeses, dentre tantas outras situações. Na maioria das 

vezes a justiça fecha os olhos para os menos favorecidos e dá direito de causa aos 

detentores do capital. Até mesmo a mídia suja, que divulga fatos denegrindo a imagem 

dos camponeses e os colocando como grupos criminosos. 

A partir dessa tese, passei a ver a geografia com outro olhar, o agronegócio 

não só dentro e depois da porteira, mas sim, o antes da porteira, onde tudo começa. 

Quando a terra estava ainda coberta por florestas e passa a ser cobiçada de um lado, 

os que querem que a terra cumpra sua função social e continue com seus modos 

tradicionais de vida, como as comunidades tradicionais, e do outro, o capital, que quer 

a terra pelo poder, e o que pode ser auferido com o meio de produção.  

A regionalização da agricultura no sul de Rondônia dotou a cidade de Vilhena 

com infraestrutura onde o morador encontra praticamente tudo o que se encontra nos 

grandes centros urbanos do país, bancos, lojas de marcas renomadas, diversidade 

de produtos nacionais e importados, concessionária de veículos, especialistas em 

áreas da saúde com diversos tratamentos e procedimentos estéticos, empresas 

ligadas direta e indiretamente ao agronegócio, dentre tantas outras, promovendo o 

crescimento urbano com o aumento da população que migra do campo e de outras 

cidades para Vilhena em busca de emprego, ou vinda de profissionais especializados 

e empresas. Em contrapartida, tem o aumento da desigualdade social, com pobreza 

nas periferias afastada dos olhos da sociedade, com condomínios luxuosos cercados 

por altos muros de concreto, e ao redor, um bairro pobre, que demora para ser 
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reconhecido pelo poder público, com casebres e falta de infraestrutura como asfalto, 

água trada e rede de esgoto. 

Os detentores do capital (grandes empresários, empresas hegemônicas, 

grandes produtores agropecuários) tem forte poder de influência política e nos meios 

de comunicação, esconde a desigualdade social e os conflitos agrários promovidos 

pelos grandes produtores rurais e latifundiários contra os camponeses, indígenas, 

quilombolas, com a expulsão e tomada de terras, em alguns casos, promovendo o 

êxodo rural e a migração para a periferia da cidade ou outras regiões do Estado, 

raramente mostrado nos canais de comunicação. O lado excludente do agronegócio 

é como a sujeira que é jogada para baixo do tapete. Não que o agronegócio não seja 

importante para a produção brasileira, porém, deve ser adotada medidas de políticas 

públicas para uma possível produção harmônica entre produtores capitalizados e 

camponeses, considerando que ambos são importantes para a produção nacional de 

commodities e alimentos, sendo essa questão tratada na tese, visto que os trabalhos 

encontrados versam para a regionalização da produção agrícola com soja e milho, e 

o nosso complemento é o que mudou em Vilhena com essa regionalização após duas 

décadas, formando a RPA e moldando Vilhena em uma “cidade do agronegócio”, junto 

com essa transformação da infraestrutura temos os ganhos e as perdas, os quais me 

despertou o interesse em buscar mais informações sobre o assunto, como está 

apresentado nos capítulos seguintes. 
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INTRODUÇÃO 
 

Esse trabalho buscou analisar as transformações ocorridas na região de 

Vilhena, no sul de Rondônia, em função da expansão da monocultura de soja. Isto é 

importante em termos da Amazônia, devido ao processo de modernização do território 

com a produção de commodities agrícolas que invadem as áreas menos dinâmicas 

no campo, principalmente do campesinato e comunidades tradicionais. Porém, afeta 

o modo de vida dos povos amazônicos, moradores já instalados, por meio dos 

conflitos agrários pela disputa da terra com os grileiros e fazendeiros; projetos de 

hidrelétricas com a construção de barragens inundando grandes extensões de terra; 

grandes grupos empresariais que se apropriam da terra e da exploração dos recursos 

naturais, comercializando lotes, a partir da espacialização da produção agrícola e 

pecuária praticada na região com o processo de modernização e verticalização.  

A pesquisa apresenta como marco os projetos de colonização implantados pelo 

governo militar no início da década de 1970, como condicionantes históricos e 

geográficos para compreender o processo de transformação ocorrido em Rondônia 

pelo trabalho social. Tem-se a preocupação de compreender os processos de 

modernização do território a partir da verticalização das atividades produtivas, que 

buscou atender demandas externas qualificando o que Santos (1978, p. 104) designa 

de “espaços derivados”, onde a organização se dá mais pela vontade remota dos 

grupos hegemônicos do que pela organização dos próprios lugares. Na década de 

1970, o Brasil entra em uma fase de transformação do setor industrial e modernização 

da agricultura, figurando entre os principais produtores mundiais de grãos até a 

atualidade, com volume crescente da exportação de commodities agrícolas a cada 

ano. Essa modernização agrícola proporcionou um crescimento das áreas produtivas 

agrícolas com a utilização de técnicas agrícolas e insumos, tornando áreas rurais 

propicias a agropecuária. 

O trabalho envolve algumas categorias de análise com destaque ao espaço, 

região, conflitos agrários, que possibilitaram compreender a metamorfose que essa 

região vem passando com o avanço do agronegócio da região Centro Oeste do país 

para o sul do estado de Rondônia, tendo o município de Vilhena como um espaço 

modernizado, tecnificado e verticalizado com a produção agrícola da soja se 

espacializando para os municípios circunvizinhos. 
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O recorte temporal compreende os anos entre 1998 a 2018, com os novos 

sistemas de ações e objetos incorporados ao espaço da Região Produtiva do 

Agronegócio-RPA de Vilhena, alterando as estruturas preestabelecidas, a partir da 

espacialização do agronegócio com a produção de grãos (soja e milho) e pecuária. 

Com a globalização da economia, passa a ocorrer o processo de produção e 

circulação de mercadorias entre as diversas regiões do planeta, em um ritmo cada 

vez mais acelerado. A geografia do capitalismo é sempre crescente, e o que foi 

concebido pela natureza vem sendo substituído pela construção do homem, sempre 

com produção constante de novos espaços e relações sociais (HARVEY, 2011). A 

produção do espaço é construída de acordo com as necessidades humanas, 

acompanhando o crescimento populacional e a demanda mundial que é cada vez 

mais crescente, utilizando inovações tecnológicas para aproveitamento de áreas ou 

reprodução de recursos naturais com redução de ciclos de plantas e animais, com 

maior domínio sobre as culturas agrícolas, possibilitando maior acumulação do capital. 

Tudo isso é possível devido ao avanço da ciência, que produz um sistema técnico 

onde a informação é difundida e possibilita às empresas uma mais valia universal 

(SANTOS, 2009). 

Na busca por ampliação dos resultados financeiros, as organizações produtivas 

se deslocam para regiões que oferecem maiores vantagens para o capital, 

conseguindo modificar as dinâmicas em escala local ou regional, a partir da 

incorporação de capitais fixos, aplicando na agricultura inovações tecnológicas, 

adaptando-as à região que está inserindo. 

Com a dinâmica de produção e reprodução dos espaços agrícolas e urbanos, 

associados ao processo de reestruturação da agropecuária brasileira, surge os novos 

arranjos espaciais, no qual Elias (2013) designa de Região Produtiva do Agronegócio 

(RPA). As RPA’s são os novos territórios das redes agroindustriais que recebem 

expressivos investimentos do agronegócio globalizado, fazendo com que essas áreas 

ampliem sua competitividade, tornando parte dos circuitos espaciais da produção e 

círculo de cooperação de commodities agrícola (ELIAS, 2011). Essas dinâmicas 

produtivas geram transformações sociais urbanas e rurais. 

Para atender à demanda global, o agronegócio (re)estrutura o território dentro 

de uma dialética espacial de modernização e desigualdades socioespaciais regionais. 

O constante movimento do capital é responsável pelas alterações no espaço 
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geográfico, pelas inovações tecnológicas e avanço da modernização, ocorrendo a 

expansão da fronteira agrícola. 

O agronegócio da soja circula de forma global e, onde se insere, dá uma nova 

dinâmica ao campo e à cidade, (re)estruturando a região em que se encontra, sendo 

importante proceder pela análise regional dos efeitos que esta cultura traz à 

socioeconomia, sua inserção não se restringe apenas ao município, ultrapassa seus 

limites territoriais e influência de forma direta e indireta as dinâmicas socioeconômicas 

já estabelecidas. 

A expansão da agricultura no cerrado mato-grossense tornou o município de 

Sorriso, o maior produtor de soja do país, estruturou o comércio para dar suporte à 

produção com a instalação de empresas e escritórios de grandes grupos empresariais 

que investiram no município e impulsionou agronegócio (BERNARDES, 2010). Cidade 

como Sapezal, no oeste mato-grossense, nasceu do agronegócio com a produção de 

soja e milho. A cidade é simétrica, quase toda asfaltada e com quase 100% de 

saneamento básico, proveniente da elevada arrecadação municipal com os impostos 

recolhidos das indústrias estabelecidas em complexos (SILVA, 2008a). A circulação 

de grãos e a criação de um eixo de exportação foram as condições básicas para a 

fundação de Sapezal (BARBOSA, 2011). 

Nos municípios de Barreiras e Luiz Eduardo Magalhaes, no oeste da Bahia, 

instalou-se algumas das principais empresas do agronegócio, como a Bunge, Cargill, 

ADM, Amaggi, LDC, Noble, Multigrain e SLC, trabalhando com uma combinação da 

economia de escala, gestão profissional e acesso aos mercados de capitais, 

sufocando os pequenos produtores com a concentração fundiária e a expansão da 

monocultura, desestruturando o campesinato e surgindo uma urbanização 

desordenada (SANTOS, 2015; CASTILLO et al., 2016). 

Com a inserção do agronegócio, os pequenos agricultores ficam à margem da 

acumulação ampliada do capital, muitos são expulsos de suas terras, outros resistem 

por conta própria; já os produtores médios podem se manter graças a diversificação 

das atividades, prestando serviços à agricultura empresarial (CASTILLO et al., 2016). 

As RPA’s sempre estão procurando ampliar sua abrangência em novas áreas para 

maior competitividade e existência, ocupando áreas já consolidadas por outras 

atividades menos rendosas ou que não são de interesse do agronegócio. 

A atividade agrícola e pecuária conjuga produção, processamento, distribuição, 

circulação e consumo dos produtos por meio de um sistema agroindustrial complexo, 
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podendo dinamizar e influenciar a estrutura geográfica do campo e da cidade que está 

inserida. Portanto, a abordagem regional possibilita compreender as mudanças na 

dinâmica socioeconômica e estrutura espacial, podendo ser observadas e analisadas 

as particularidades ocorridas, o que distingue ou aproxima uma região da outra; 

possibilita o poder público criar políticas públicas pontuais às sub-regiões, de acordo 

com a particularidade e potencialidade para produção agrícola.  

Em Rondônia, na região central do estado, no eixo da BR-364 encontra-se uma 

fragmentação do território ocupado por pequenas propriedades devido à distribuição 

de terras nos projetos de colonização, com áreas inferiores a 100ha para o colono 

migrante, com a consolidação da pecuária, apresentando grande produção de leite. 

Essas pequenas propriedades inviabilizam a monocultura da soja, devido à 

fragmentação territorial e à valorização da terra. A soja precisa de grandes extensões 

de terra para viabilizar a aquisição de máquinas e implementos utilizados nos tratos 

culturais, plantio e colheita, devido ao alto custo de investimento nesses 

equipamentos, coisa que individualmente na pequena propriedade não é viável, a 

produção não paga o investimento. No entanto, o produtor capitalizado pode estar 

arrendando ou comprando essas pequenas propriedades, a exemplo do que ocorre 

no município de Cerejeiras e Corumbiara, viabilizando a produção de grãos de soja e 

milho. Ao contrário da soja, a produção de bovinos de corte e leite necessita de menor 

investimento e pode ser praticada em qualquer tamanho de propriedade. A produção 

de leite é encontrada na maioria das pequenas propriedades como complemento de 

renda mensal do produtor e os bezerros como investimento ou poupança. 

Uma transformação relacionada à soja no município de Vilhena, pioneiro no 

cultivo desse produto agrícola em Rondônia, é que a região acabou por ser polo da 

atividade com difusão aos municípios adjacentes, instalação de infraestrutura como 

silos de armazenagem, secadores de grãos, implantação de escritórios de grandes 

empresas como a Bunge, Cargill e Amaggi, fortaleceu a espacialização da soja que 

apresentou efeitos socioeconômicos produzidos pela dinâmica da instalação de 

infraestrutura aos municípios circunvizinhos.  

Nos últimos anos, observa-se o avanço da soja sobre outras regiões do estado 

de Rondônia, essa expansão não ocorre de forma harmoniosa e, sim, com a ocupação 

de espaços de outras atividades agrícolas já praticadas na região, na medida em que 

se instaura a territorialização do capital. Essa expansão provoca conflitos agrários 

devido à valorização da terra que passa a ser mais demandada para a ampliação das 
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áreas com lavouras de grãos (COSTA SILVA; CONCEIÇÃO, 2017), fazendo com que 

áreas ocupadas por posseiros venham a ser requisitadas pelos antigos proprietários. 

Essa demanda por terra gera a escassez e fomenta a invasão de novas áreas, sendo 

as áreas protegidas como terras da União, unidades de conservação, terras 

indígenas, dentre outras. 

A soja em Rondônia vem ocupando áreas de pastagens, e desloca a pecuária 

já consolidada na região para outras regiões do estado, o que faz gerar pressão na 

abertura de novas áreas para pastagens. Para Costa Silva (2014) a substituição da 

atividade pecuária pela soja reduz o rebanho bovino nos municípios onde a soja 

avança, deslocando o rebanho para áreas ao norte e noroeste de Rondônia, devido à 

compra ou arrendamento das terras, impulsionados pela capitalização que a 

agricultura globalizada promove.  

O crescimento da área plantada de soja pressiona a área destinada à produção 

bovina, que continua ascendente em outros municípios, num movimento migratório 

constante nos últimos anos; promove a abertura de novas áreas com soja, expulsa os 

camponeses pela compra, arrendamento de terras, uso de agrotóxicos, ou retomada 

de áreas ocupadas por posseiros pelos antigos proprietários das áreas com 

concessão dos Contratos de Promessa de Compra e Venda – CPCVs, Contrato de 

Concessão de Terras Públicas – CCDTPs, Contrato de Alienação de Terras Públicas 

– CATPs1. Nos municípios onde há implantação da sojicultora, esta atividade se torna 

predominante, se sobrepondo às atividades praticadas de forma tradicional, e já 

consolidada. 

É importante a compreensão dessas dinâmicas por meio das relações que são 

estabelecidas para o crescimento e espacialização da soja e pecuária, para entender 

os efeitos dessa transformação na região estudada ao longo do tempo. Uma vez 

conhecido os efeitos da espacialização da sojicultura numa região, o Estado pode 

estabelecer políticas públicas para coordenar e planejar essas mudanças em novas 

áreas, não sendo à revelia do capital, mas evitar que efeitos negativos, sociais e 

ambientais voltem/ou ocorram. Como exemplo, o poder público pode se antecipar às 

ocorrências de conflitos agrários por disputa de terras que ainda não estão destinadas 

                                                 
1 Os contratos de CPCV’s, CCDTP’s, CATP’s estipulavam cláusulas resolutivas que deveriam ser 
cumpridas pelos proprietários, sendo a PROPRIEDADE RESOLÚVEL, com prazos a serem cumpridos 
a contar da outorga dos mesmos, a saber: um ano para a ocupação do lote; dois anos para medição e 
demarcação do lote e cinco anos para a implantação de empresa rural (NOVOA DA COSTA, 2006). 



35 

 

 

ou legalizadas juridicamente, criar espaço para a (re)produção do campesinato, 

planejar estrategicamente o desenvolvimento do Estado por regiões e aptidões 

agropecuárias de forma planejada. 

Para entender a dinâmica do avanço da soja no sul de Rondônia, faz-se 

necessário conhecer a dinâmica produtiva dos municípios de Comodoro, Campos de 

Júlio e Sapezal, na região oeste do estado de Mato Grosso, municípios sojicultores 

adjacentes à cidade de Vilhena, que já praticavam a sojicultura, e propiciaram a vinda 

de produtores para Rondônia. Com a abertura do Porto Graneleiro na Hidrovia do 

Madeira, no ano de 1997, pelo Grupo Amaggi, para escoamento dos grãos e 

recebimento de insumos, melhora a logística para o oeste mato-grossense, além dos 

portos no estado do Pará, do Sul e Sudeste do país. A BR-364 corta Rondônia de sul 

a norte e faz a ligação em Porto Velho com a Hidrovia do Madeira. 

A abertura do Porto Graneleiro na Hidrovia do Madeira tornou o cultivo da soja 

competitivo para Vilhena com essa rota logística hidrorrodoviária BR-364/Hidrovia do 

Madeira. A partir de 1997 a soja emerge como commodity e passa a impor sua 

dinâmica territorial, que vem do global ao local, reconfigurando o espaço nacional 

(SANTOS, 1996; COSTA SILVA, 2014a), de forma a permitir fluidez territorial 

(ARROYO, 2003) tendo a maior parte da produção exportada para o exterior. Com a 

abertura do porto graneleiro, a produção de grãos rondoniense dá um salto, ocorre o 

crescimento de área plantada a cada safra, desperta o interesse de produtores já 

instalados na região e propicia a vinda de produtores de outros estados, além do Mato 

Grosso, principalmente do Sul do país.  

Com o cultivo da soja na Região de Vilhena, muitas propriedades 

disponibilizadas pelo governo por meio de concessão e leilões através dos CATPs, 

CPCVs, CCDTPs que haviam sido abandonadas foram reivindicadas suas posses 

devido à valorização da terra na região. Com a valorização passa ocorrer disputas 

com posseiros que ocupam essas propriedades e os antigos proprietários. Conforme 

informações do Caderno de Conflitos da Comissão Pastoral da Terra, referente as 

ocorrências do ano de 2018, a Região de Vilhena concentra cerca de 25% dos 

conflitos agrários por disputa de terra no estado de Rondônia (CPT, 2019).  

A (Tabela 1) mostra a valorização da terra em dois municípios de Rondônia, 

polo das regiões que estão localizadas, produtoras de grãos e pecuária no estado. Em 

Vilhena a terra agrícola teve uma variação positiva de 131,8% entre os anos de 2010 

a 2016, no entanto em Ariquemes a variação foi muito maior chegando a 445,4%. Já 
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a terra para pastagens a variação foi de 316,6% para Vilhena e 286,3% para 

Ariquemes, visto que a soja vai ocupando as áreas de pastagens, aumentando a 

procura e aquecendo o mercado de terras. 

Tabela 1 – Rondônia: preço da terra em Vilhena e Ariquemes, 2010-2016 (R$/ha) 

 
Fonte: AGRIANUAL, 2017. 
Organização: Autor, 2020. 

 

Conforme visto na Tabela 1, é perceptível o aumento do preço da terra nas 

regiões produtoras de grãos, quanto mais consolidado o agronegócio, mais alto o 

preço da terra, devido à estabilidade, e não se ter mais áreas disponíveis para se 

converter à agricultura moderna. Essa procura por terra para a expansão das lavouras 

e pecuária provoca uma corrida pela aquisição de terras e consequente valorização, 

colocando em disputa as áreas não tituladas ou abandonadas pelos proprietários 

durante o período de colonização, ocorrendo a grilagem de terras e conflitos rurais 

com a expulsão de moradores camponeses, ou a grilagem/invasão de novas áreas. 

Como resultado da espacialização da soja no município de Vilhena, pode ser 

observado alguns elementos como uma rede de objetos técnicos, como prestadores 

de serviços, silos de armazenagem, concessionárias de máquinas e implementos 

agrícolas voltados para atender o agronegócio da soja. Aspectos relacionados à 

topografia e predominância de extensão do cerrado mato-grossense (com vegetação 

de savana), temperatura e condições edáficas, distribuição das chuvas que favorecem 

a produção de soja contribuíram para a espacialização da cultura. A sede do município 

está localizada num entroncamento entre às margens da Rodovia BR-364 e BR-174 

que cortam o perímetro urbano, importantes vias que servem como corredor logístico, 

sendo que Vilhena é o município polo da região em razão da concentração de 

indústrias, empresas e comércio com prestação de serviço e venda de produtos, 

educação e saúde, sendo conhecida como “Portal da Amazônia”, em Rondônia 

(RICARTE, 2017; EXTRA DE RONDÔNIA, 2017). 

O porto graneleiro na Hidrovia Madeira-Amazonas impôs uma nova dinâmica 

na logística, favorecendo a produção agrícola em Rondônia e da região oeste do Mato 

Grosso. Conforme destacado por Santos (1996), esses investimentos em 



37 

 

 

infraestrutura modifica as relações multiescalares dos agentes territoriais e do lugar 

onde se materializa. A hidrovia permite o fluxo da mercadoria globalizada com 

possibilidade de expansão de ganhos econômicos aos agentes locais, encurtou a 

distância rodoviária, diminuiu os custos logísticos e propiciou a espacialização da soja, 

que invade as áreas da produção familiar, ocorrendo a migração campo-campo e 

campo-cidade, tendo como resultado o êxodo rural e o crescimento urbano 

(RICARTE, 2017). A Hidrovia do Madeira se conecta aos portos de Itacoatiara-AM e 

Santarém-PA, fazendo a logística de mercadorias e insumos globais e nacionais, 

promove a articulação dos fluxos do agronegócio globalizado, gera uma configuração 

geográfica em Rondônia com a regionalização da produção de grãos de soja, milho e 

arroz no sul do estado (COSTA SILVA, 2005). 

Com a regionalização produtiva agrícola no sul de Rondônia, o município de 

Vilhena se adapta para atender a demanda crescente do campo em decorrência da 

materialização do capital, ocorre a implantação de fixos para se consolidar e 

especializar no agronegócio da soja com a instalação de escritórios de grandes 

empresas e grupos empresariais.  

A materialização do capital promove um desenvolvimento incompleto da 

metamorfose do progresso no discurso do agronegócio, sendo incentivado pelo poder 

público através de políticas do Estado, gerando conflitos agrários resultante do 

agronegócio na região e fora dela. O agronegócio gera riqueza, mas não a distribui, 

onde o produtor de grãos fica cada vez mais rico, compra mais áreas de terras e utiliza 

pouca mão de obra, as fazendas utilizam máquinas e implementos agrícolas 

modernos substituindo o trabalho físico pelo mecânico, amplia a área das lavouras e 

utiliza terras da agricultura familiar e gera o êxodo rural. Essa acumulação de riquezas 

é cada vez mais excludente, com bairros ricos e terrenos caros com toda a 

infraestrutura e nas adjacências tem bairros pobres com terrenos baratos para um 

público de menor poder aquisitivo e carente de infraestrutura, como pode ser visto em 

Vilhena. 

 

Área de estudo 

 

A área territorial da região de Vilhena (que leva o mesmo nome do município), 

tem aproximadamente 31.448 km2, e a principal influência dos fluxos migratórios foi a 

implantação do Plano de Integração Nacional (PIN) que o Estado recebeu em seus 
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ciclos de ocupação, o que propiciou a criação de Vilhena e outros municípios, a priori, 

seguindo a mesma lógica de ocupação da região amazônica. A (Figura 2) mostra a 

localização da região de estudo, e o município de Vilhena está num entroncamento 

entre duas rodovias federais, BR-174 e BR-364, que se encontram dentro do 

perímetro urbano.  

O município de Vilhena é o maior da região em número de habitantes e 

desenvolvimento econômico, se tornou um polo de referência com o comércio e 

prestação de serviços. A ocupação da região nos anos 1970 se deu por meio dos 

projetos de colonização (PIC, PAD, PAR), e licitações de terras públicas realizadas 

pelo governo por meio de concessão e leilões (através dos CATPs, CPCVs, CCDTPs) 

e áreas de regularização fundiária. 

Figura 2 – Localização da área de estudo: RPA de Vilhena 

 
Fonte: IBGE, Censo Agropecuário, 2017.  
Organização: Autor, 2020. 

 

As propriedades rurais na região de Vilhena já nasceram grandes, com lotes 

de até 2.000ha, voltadas para grandes proprietários e grupos empresariais. Uma área 

de aproximadamente 1.200.000ha, localizada na Gleba Corumbiara foi posta em 

licitação pública em 1972, com lotes variando de 200 a 2.000ha, não sendo permitida 

a concentração de terra (FONSECA, 2015; MARTINS, 2009a). Esse foi um dos 

projetos governamentais para a ocupação e desenvolvimento de Rondônia, voltado 

para grupos empresariais que dispunham de recursos financeiros e pessoas com 

conhecimentos para aquisição de recursos para praticar as atividades agropecuárias. 
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Os lotes foram leiloados com preço muito baixo, tendo como compradores grandes 

grupos e empresas agropecuárias que descumpriam o edital, já no momento do leilão 

das terras, com lotes vendidos em grande quantidade à pessoas da mesma família, 

com a concentração de terra que não era permitida, cabendo ao INCRA a retomada 

dessas terras (FONSECA, 2015).  

A licitação da Gleba Corumbiara foi destinada para a produção pecuária, sendo 

adquirida por grupos empresariais da região Centro Sul do país para a aquisição 

especulativa, tornando-se grandes latifúndios improdutivos (CUNHA, 1983). Isso 

explica o grande vazio entre o município de Vilhena e Pimenta Bueno, distante entre 

si, cerca de 180 km. No entanto, o governo também promoveu o assentamento de 

colonos migrantes através do Projeto Integrado de Colonização – PIC Paulo Assis 

Ribeiro no ano de 1974, com o tamanho dos lotes inferior a 100ha voltado ao pequeno 

produtor rural. 

 

Caminhos, objetivos, hipótese e as questões de rumo. 

 

Esta pesquisa se justifica em razão do crescimento econômico de Rondônia 

nos últimos anos, tendo apresentado desde 2010 um crescimento de 7% ao ano 

(ZAPAROLLI, 2015). A partir da abertura do porto graneleiro na Hidrovia do Madeira, 

no final da década de 1990, a atividade agrícola com a produção de commodities é 

crescente a cada safra, principalmente com a soja, milho, mais recente, o algodão, e 

a pecuária de corte ganhando espaço com a abertura de mercados externos para a 

comercialização da carne bovina. O crescimento econômico mensurado pelo Produto 

Interno Bruto (PIB), não é sinônimo de desenvolvimento se não promove a redução 

da pobreza, diminuição das desigualdades e ampliação do emprego, uma vez que o 

PIB é indicador de grandeza e não de desenvolvimento. Em 2002, o PIB de Rondônia, 

a preços correntes, foi de R$ 7,467 bilhões para R$ 43,506 bilhões de reais em 2017. 

Nesse mesmo período, o valor adicionado bruto a preços correntes da agropecuária 

rondoniense foi de R$ 715,527 milhões para R$ 5,876 bilhões (IBGE, 2017). O recorte 

temporal marca o início da produção da soja em escala que se dá com a abertura do 

porto graneleiro na hidrovia do Madeira. Anterior à implantação do porto graneleiro, a 

soja não tinha produção significativa como atividade agrícola. 

A dinamização da economia regional, a partir do agronegócio, “dotou” a cidade 

de Vilhena com infraestrutura para atender as demandas, impulsionou o crescimento 
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e ascendeu as diferenças socioespaciais e disputa entre as classes sociais 

(RICARTE, 2017). O agronegócio globalizado é manifestado por meio do capitalismo 

expresso na região em estudo, promove uma expansão econômica de maneira 

desigual, tanto nas cidades quanto nos espaços rurais. Por meio de políticas públicas 

e manifestações privadas, o agronegócio é colocado como uma política de 

desenvolvimento da região para a melhoria econômica e social, ignorando as 

desigualdades socioespaciais.  

Essas e outras questões são relevantes para que se possa conhecer com maior 

amplitude a região de Vilhena. O agronegócio trouxe uma dinamização regional 

concentrada, deixando a sociedade e poder público local alienados à sojicultura, 

promovendo desigualdades com efeitos sociais e ambientais que podem ser 

visualizados na paisagem regional. Nas áreas nobres da cidade se tem edificações 

com crescimento vertical e arquitetura moderna, porém, nos bairros mais pobres e 

afastados (periferia) se tem barracos de madeira cobertos por lona, próximo a 

condomínios fechados extremamente luxuosos, contrastando a paisagem urbana que 

gera riqueza com grandes empresas, mas também gera desigualdades sociais que 

ficam aos arredores da cidade na periferia urbana. Pode ser visto nas regiões de 

assentamentos rurais cercadas pelas lavouras de grãos e pecuária, casas humildes e 

casebres, pequenas roças para subsistência com diversas árvores frutíferas no 

quintal, com a mão de obra familiar e manejo da atividade agrícola pouco moderno, a 

base de enxada e arado de tração animal. O agronegócio é colocado como o 

desenvolvimento para a região, atraindo mais empresas e aumentando as áreas de 

lavouras, mas com uma redução da mão de obra no campo, e com trabalhadores cada 

vez mais urbanos. 

A geografia (agrária e regional) ajuda a compreender as tramas que essa 

metamorfose traz, se espalhando por toda a região com uma força dominadora sobre 

a atividade pecuária já estabelecida, e as práticas agropecuárias usadas pelo 

campesinato, modifica a estrutura fundiária com a latifundização e expropriação do 

campesinato com o êxodo rural que migra para as cidades ocupando os bairros 

periféricos com uma urbanização irregular e sem infraestrutura. Ao mesmo tempo, o 

agronegócio cria uma urbanização com a abertura de loteamentos e condomínios 

fechados luxuosos para as pessoas de maior poder aquisitivo, regularizados junto ao 

poder público municipal, abre-se novas empresas para atender as demandas, 

alterando a dinâmica urbana. 
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Esse paradigma pode ser visto com a implantação de fixos e fluxos a partir dos 

agentes hegemônicos que passam a comandar a produção de grãos na região, 

metamorfoseando o rural e o urbano, se espacializando para as demais regiões do 

Estado, tendo a cidade de Vilhena como entrada do agronegócio da soja. 

O produto agrícola soja, em sua maior parte, tem como destino o comércio 

exterior, pouco atendendo à demanda de consumo local. Há evidências empíricas que 

a atividade concentra renda e riqueza, gera desemprego e êxodo rural, conforme 

destacado por Cunha (2008), cuja pesquisa realizada nos 10 maiores municípios 

produtores de soja do Mato Grosso, no período de 1991 a 2000, apontou concentração 

de renda, desigualdade e pobreza com a evolução da cultura. Cinco dos sete 

municípios que compõem a região de estudo apresentou redução da população 

urbana e rural nos últimos dois censos agropecuários. 

A regionalização da soja, hoje, configura uma região produtiva do agronegócio 

nos termos de Elias. Houve uma mudança nos últimos 20 anos depois que a soja se 

espacializou em Rondônia e configurou uma RPA na região de Vilhena. Portanto, a 

RPA é um processo de modernização do espaço feito em função dos fluxos externos, 

isso implica uma reestruturação urbana da cidade de Vilhena e no campo com o êxodo 

rural e a reconcentração fundiária com a monocultura da soja. Costa Silva (2005, 

2010), Ricarte (2017), apontaram uma regionalização da produção agrícola de grãos 

(soja e milho), sendo visto a partir da pesquisa empírica e literaturas que isso se 

configura em uma RPA, uma região que tem um forte uso corporativo do espaço e 

tem conflitos agrários neste processo de modernização. 

Começamos pensando sobre regionalização, depois evoluímos para o conceito 

central que é o que a hipótese vai trazer, como sendo a formação da região produtiva 

do agronegócio. Não é só uma regionalização, região produtiva do agronegócio é uma 

regionalização aberta aos fluxos externos, do que se produz pouco se absorve, tendo 

em vista atender o mercado externo, enquanto outros tipos de regionalização são 

internos e geralmente não visa a exportação de commodities. A partir do tema 

proposto “regionalização da soja”, esta pesquisa pretende responder ao seguinte 

problema: Considerando que a soja tem 20 anos de expansão em Rondônia, que 

mudanças estruturais provoca no espaço regional?  

Para responder ao problema de pesquisa, o objetivo geral busca analisar as 

transformações territoriais provocadas pela expansão da soja na região de Vilhena 

localizada no sul de Rondônia. Tem-se como objetivos específicos:  
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 Descrever o processo de reestruturação produtiva da agropecuária na região 

de Vilhena com a espacialização da soja;  

 Analisar a ocorrência de conflitos agrários no estado de Rondônia e na região 

de Vilhena;  

 Analisar a relação campo-cidade a partir da reestruturação regional de Vilhena, 

verificando se o município se configura como uma cidade do agronegócio; 

  Analisar de que forma os municípios produtores de soja do oeste do Mato 

Grosso exerceu influência sobre a região de Vilhena. 

Nesse contexto, partimos da seguinte hipótese: depois de duas décadas de 

crescimento e expansão da soja no estado de Rondônia, e sobretudo na região sul, 

temos a formação da Região Produtiva do Agronegócio – RPA aberta aos fluxos 

externos, o que denota o uso corporativo do espaço por empresas que não se vê no 

restante do estado, com a geração de conflitos agrários e a reestruturação da cidade.  

Com a formação da RPA se tem um uso corporativo da terra por grandes 

grupos/empresas, com a geração de conflitos agrários pela posse e poder da terra 

para manter o controle eliminando as atividades praticadas pelo campesinato que não 

são de interesse do agronegócio, o campo passa por uma reestruturação, sendo 

conduzido a uma reconcentração fundiária. Além dos conflitos agrários, a produção 

de grãos com as lavouras temporárias traz um inimigo invisível ao camponês, que é a 

utilização do “agrotóxico” nos tratos culturais e prejudica os camponeses nas áreas 

circunvizinhas de forma direta e indireta, afetando a saúde e a produção dos 

camponeses. Na área urbana ocorre a reestruturação da cidade que se adapta 

abrindo empresas para atender as demandas que vão surgindo, há um crescimento 

populacional com desigualdade e problemas sociais com camponeses expropriados 

e trabalhadores de outras cidades que buscam Vilhena como melhor opção para 

trabalhar, ocupando as periferias, além dos trabalhadores qualificados que se 

deslocam de outras cidades e ocupam cargos específicos. 

Em Vilhena encontra-se uma grande quantidade de empresas e comércios 

voltados para atender o agronegócio da soja, como revenda de máquinas e 

implementos agrícolas, escritórios de empresas hegemônicas, silos de armazenagem 

e secadores de grãos, um intenso fluxo de caminhões com transporte de grãos e 

insumos. A cidade apresenta uma grande gama do comércio voltado ao atendimento 

da produção de grãos, se diferenciando de outras regiões do estado, como as cidades 
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de Cacoal, Ji-Paraná, Ariquemes e Porto Velho (maiores cidades do estado, em 

população e arrecadação). 

Com a instalação das empresas hegemônicas, o controle da produção agrícola 

passa a ser influenciado por essas empresas que organizam o território e estipula 

normas e padrões para a produção, obrigando a região a se modernizar para se 

manter competitiva. A territorialização desses agentes hegemônicos ligados ao 

agronegócio de grãos promove a ligação entre produção, beneficiamento, 

industrialização, comercialização (insumos e produção) e exportação, resultando no 

uso corporativo do território (SANTOS e SILVEIRA, 2005), com a região sendo 

submetida às normas produtivas dos grandes grupos econômicos. O agronegócio 

demanda essa nova materialidade do espaço, traduzido na produção de sistemas de 

objetos e sistemas de ações que unem a produção local ao comércio global, 

materializado no transporte bimodal – rodoviário e hidroviário – sobre o controle dos 

atores hegemônicos JBS, BUNGE, CARGILL e AMAGGI, que usam corporativamente 

o território, restando aos agricultores locais somente a produção da commodity 

(COSTA SILVA, 2015). 

Em Ji-Paraná e Cacoal, o cultivo de grãos (soja e milho) é quase insignificante 

em relação aos demais municípios produtores, o comércio se concentra no 

atendimento à pecuária com a produção de bovinos de corte e leite. É comum 

encontrar nas cidades diversas casas de agropecuária com produtos expostos, como 

resfriadores e tanques de leite, ordenha mecânica, venda de sementes para 

pastagens, venda de sêmen bovino e produtos veterinários, grande fluxo de 

caminhões de transporte de bovinos para os abatedouros frigoríficos. Ji-Paraná tem 

uma charqueada, cinco plantas Frigoríficas e três laticínios, Cacoal tem uma 

charqueada, dois curtumes, quatro plantas frigorificas com duas desativadas, um 

entreposto de leite e um laticínio, ambos com fluxo intenso de caminhões tanque com 

transporte de leite. Porém, não se encontra produtos expostos referentes à produção 

de grãos de milho e soja, como pulverizador autopropelido, tratores e implementos 

agrícolas, máquina colheitadeira de grãos usada nas lavouras, como ocorre em 

Vilhena, onde as empresas divulgam o maquinário deixando expostos na calçada e 

pátio das lojas de revenda e via marginal no canteiro central, contando com lojas 

especializadas.   

No município de Ariquemes, encontra-se um misto do comércio com produtos 

voltados à pecuária e à produção de grãos, predomina o comércio voltado à pecuária 
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de corte e leite, com a concentração das lojas no eixo da BR-364 que corta a cidade, 

tendo em vista que a expansão da soja é crescente, não só no município, mas em 

toda a região de Ariquemes2, sendo o município polo regional com a maior população 

e comércio dentre os oito municípios que compõem a região, apresentando um 

crescimento no cultivo da soja a cada safra.  

A capital Porto Velho possui o maior rebanho bovino do Estado, com mais de 

um milhão de animais. A predominância do comércio na agropecuária é voltada para 

a pecuária de corte e leite, no entanto, é possível encontrar comércio especializado 

no agronegócio para a produção de grãos, especificamente para o agronegócio soja. 

O município leva a vantagem da redução logística por estar mais próximo do porto 

graneleiro, tornando o produto mais competitivo. Na capital porto-velhense é possível 

encontrar revendas de máquinas e implementos agrícolas voltados para a 

agropecuária, atendendo a pecuária e a agricultura moderna, com venda de insumos, 

casas de sementes, escritórios de consultoria ambiental, dentre outros, em todos os 

ramos do comércio. 

A região do agronegócio da soja, centralizada pela cidade de Vilhena, converge 

para a formação de um espaço fragmentado, exposto às variáveis da economia 

globalizada, revela a formação de um novo meio geográfico no sul de Rondônia, na 

constituição em manchas do meio técnico-científico-informacional (COSTA SILVA, 

2013, 2014, 2015).  

Com a abertura do porto graneleiro na Hidrovia do Madeira, o espaço agrário 

incorporou, no sul de Rondônia, as variáveis da globalização, com a produção de 

mercadoria com grande liquidez no mercado global, a balança comercial do município 

de Vilhena saltou dos 8.576.706 US$ (FOB) em 2000, para 382.238.614 US$ (FOB) 

em 2014, resultante da exportação, potencializando Vilhena e a região do agronegócio 

no espaço mais globalizado em Rondônia (COSTA SILVA, 2015).  

A regionalização da soja e a pecuária de corte são produtos destinados ao 

mercado externo, constituem a primeira fragmentação da geografia regional 

rondoniense, transformando o sul de Rondônia em uma sub-região vinculada às 

                                                 
2 Lei Complementar nº 414, de 28 de dezembro de 2007, DOE nº 909, de 3 de janeiro de 2008. 
Estabelece as Regiões de Planejamento e Gestão para o Estado de Rondônia e dá outras providências. 
Art. 1º. Fica o Estado de Rondônia dividido em 10 (dez) Regiões de Planejamento e Gestão, com as 
seguintes composições: II – Região II: Ariquemes, Alto Paraíso, Buritis, Cacaulândia, Campo Novo de 
Rondônia, Cujubim, Monte Negro e Rio Crespo; § 1º.  Ficam definidos como Polos de Referência 
Regionais para cada uma dessas regiões as seguintes sedes de Município: II – Região II – Ariquemes; 
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dinâmicas da globalização, com relevância do município de Vilhena – a cidade do 

agronegócio – na pauta de exportação rondoniense respondeu por 35% em 2014, 

centrado basicamente em dois produtos: carnes e soja, considerando que Vilhena 

representa somente 5% da população de Rondônia e responde  por 5% do PIB 

estadual (COSTA SILVA, 2015). 

No entanto, o município de Vilhena se destaca com a especialização do 

comércio com bens e serviços voltados exclusivamente para a produção de grãos e a 

maior especialização em todo o Estado, prestando o apoio necessário à produção, 

como ocorre em outras RPA’s da soja, a exemplo de Sorriso e Sapezal, no Mato 

Grosso, Luiz Eduardo Magalhães e Barreiras, na Bahia, sendo esses municípios 

nascidos ou adaptados ao agronegócio com a produção de grãos, dotados de 

infraestrutura para dar suporte ao campo. 

 

Procedimentos metodológicos  

 

Nesse sentido, o estudo parte do processo da ocupação de Rondônia pensado 

pelo governo a partir dos projetos de colonização e dos avanços dos espaços da 

globalização com a modernização agrícola da produção de soja em Rondônia, tendo 

como referência o município de Vilhena. A análise parte dos termos elencados que 

dão corpo à tese, possibilita compreender a nova (re)estruturação agrícola e urbana 

do território brasileiro e da região estudada, atingida pelos avanços da globalização 

com a inserção e consolidação do agronegócio, a implantação de fixos que permite 

uma ação dos fluxos, subjacente ao tema analítico das RPA’s desenvolvido por Elias 

(2003, 2011, 2013, 2015). 

Quadro 1 – Agentes transformadores da RPA 
Agentes territoriais Ação Escala 

Agentes públicos Políticas públicas territoriais Nacional, regional, local 

Agentes privados 

Grandes empresas/grupos 
empresariais/ou indústrias, 

instituições financeiras, 
multinacionais 

Global, nacional, regional, e 
local 

Agentes sociais 

Sociedade civil organizada, 
associações diversas, CPT, 

Sindicato de Produtores rurais, 
Sindicato de Trabalhadores rurais, 

Cooperativas. 

Nacional, regional, e local 

Fonte: Autor, 2019. Adaptado de Costa Silva, 2010. 
 

O recorte temporal possibilitou a compreensão da metamorfose que vem 

ocorrendo na Região de Vilhena, tendo influência de municípios da região oeste do 
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estado vizinho, Mato Grosso. Essa metamorfose resultou no dinamismo econômico 

para o município de Vilhena, alterando as relações entre campo e cidade. O (Quadro 

1) traz uma síntese dos principais agentes territoriais produtores dessa metamorfose. 

A análise dessas mudanças socioespaciais ocorreu nos espaços de produção 

agrícola e urbano na região de Vilhena, permite uma compreensão e fragmentação 

do espaço agrário ocupado pelo campesinato e agronegócio. Essas mutações se 

desvelam em desigualdade socioeconômica. 

Esse processo se materializa com a introdução do meio técnico-cientifico-

informacional3 e os sistemas de objetos e ações, criando espacialidades e 

desigualdades dentro de um mesmo sistema econômico através da globalização da 

economia (SANTOS, 2008). A periodização deve ser entendida como seções do 

tempo histórico, permitindo ao pesquisador desvendar a evolução do território como 

manifestações da totalidade social. 

Milton Santos em sua obra intitulada “Metamorfoses do Espaço Habitado” 

(SANTOS, 2008) manifesta que a periodização contém noções de regime e ruptura. 

Por regime, entende-se um conjunto de variáveis e a imposição de regras. Já a ruptura 

indica a passagem de um período para outro período com processos e significados 

para o território. Portanto, a periodização deve ser entendida como pedaços de tempo 

definidos por características que interagem e asseguram o movimento do todo 

(SANTOS; SILVEIRA, 2005, p. 24).  

Com a instalação do Porto Graneleiro da Hermasa pelo Grupo Amaggi em 1997 

na Hidrovia do Madeira, impulsionou a área plantada com soja em Rondônia, que foi 

de 656ha para 7.892ha, em 1998, no mesmo período, o crescimento da área plantada 

com soja, em Vilhena, sai de pouco mais de 466 para 5.000ha, chegando a 53.000ha 

na safra de 2018, e a produção estadual chega a 300.816ha (IBGE/PAM, 2018). A 

área plantada dá um salto com a abertura do porto graneleiro, traz maior 

competitividade ao produto, que era inviabilizado pela logística, via região Sul e 

Sudeste do país. Anterior à abertura do porto graneleiro, Rondônia teve saltos na área 

                                                 
3 No período técnico-científico-informacional a construção e reconstrução do espaço geográfico se 
fazem com conteúdo crescente da ciência, tecnologia e informação, a expansão se dá com o aumento 
do número de fixos artificiais no território, instrumentos de trabalho e as forças produtivas construídas 
pelo trabalho do homem (ELIAS, 2003, p. 38). A construção do espaço geográfico se faz com o 
crescente uso dos conhecimentos de ciências, tecnologia e informação, sendo resultado do processo 
de globalização, sendo esse o conceito por nós adotado. 
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plantada com soja que não se sustentaram, inviabilizados pela logística, fato que 

muda com a nova rota logística que potencializa o cultivo do grão. 

A abrangência desse estudo restringe-se à escala local e regional, nas políticas 

públicas e em suas manifestações no território rondoniense, especialmente na Região 

de Vilhena. É uma pesquisa qualitativa em geografia e a abordagem é no âmbito da 

geografia crítica. Com relação às RPA’s, foram usadas as contribuições teóricas e 

metodológicas da geógrafa Denise Elias (2013) para a investigação do estudo sobre 

RPA’s, que orienta pesquisas sobre a temática, com notas teóricas e metodológicas 

de como desenvolver esse estudo.  

No plano da geografia, a compreensão do espaço e do território está pautada 

nas contribuições a partir dos autores como Santos (1978,1996, 2003, 2005, 2007, 

2008, 2014), Becker (1988, 1990, 2001, 2005, 2007), Elias (2003, 2011, 2013) dentre 

outros. No plano dos estudos empíricos em Rondônia, Costa Silva (2005, 2010, 2014, 

2015, 2016, 2018), Ricarte (2017), Souza (2013), Coy (1988), Mesch (1984). No plano 

de consulta a pesquisas de trabalhos na temática da regionalização e RPA, Castillo 

(2015), Arroyo (2001, 2003, 2006), Bernardes (2006, 2009, 2016, 2017), Frederico 

(2010, 2011, 2013), Frederico e Graz (2017), Cunha (2008), dentre outros autores e 

trabalhos pertinentes. No plano de estudo social/conflitos agrários, alguns dos autores 

como Arantes (2008), Caderno de Conflitos no Campo Brasil – CPT (2016, 2017, 

2018), Martins (1991, 2009), Porto Gonçalves et al (2016), Porto Gonçalves (2018), 

dentre outras leituras e autores que contribuíram para entender Rondônia, a 

construção do aporte teórico e a discussão dos achados da pesquisa.  

O estudo foi desenvolvido a partir da leitura desses e de outros autores, e do 

contato do pesquisador com o ambiente/agentes pesquisados. Ocorreu a utilização 

de dados estatísticos para a elaboração de quadros, tabelas, cartogramas, gráficos. 

A revisão bibliográfica referente ao campo epistemológico abordado foi 

importante para dar sustentação ao estudo com a evidenciação empírica analisada. 

Foram utilizados outros instrumentos de coleta de dados, como descrito: 

Fonte primária: composta pelo trabalho de campo, entrevistas e diálogos com 

agentes de interesse à pesquisa, visita às empresas privadas, órgãos públicos e 

instituições sociais que contribuíram com o desenvolvimento do estudo. Foi importante 

a realização das entrevistas e diálogos com os agentes produtores do espaço agrário 

e urbano da região de estudo, sobretudo no município de Vilhena, que apresenta 

maior crescimento urbano. O (Quadro 02) traz os municípios visitados durante o 
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trabalho de campo e fazem parte da RPA de Vilhena. Os municípios do estado do 

Mato Grosso foram visitados por serem municípios próximos e possíveis 

influenciadores do avanço da soja para a região de Vilhena. Já a (Figura 3) mostra os 

municípios visitados durante a pesquisa de campo, além dos municípios que 

compõem a região de estudo em Rondônia, devido esses municípios serem os 

maiores do estado em termos de população e arrecadação. 

Figura 3 – Municípios visitados durante a pesquisa de campo 

 
Organizado: Autor, 2020. 
Desenhista Cartográfico: Luís Augusto Pereira Lima 
 

Quadro 2 – Municípios visitados e atividades agropecuárias no estado de Rondônia e 
Mato Grosso 

Município/estado Circuito produtivo 

Cerejeiras – RO Grãos e pecuária 

Corumbiara – RO Grãos e pecuária 

Cabixi – RO  Grãos e pecuária 

Colorado D`Oeste – RO  Grãos e pecuária 

Chupinguaia – RO  Grãos e pecuária 

Pimenteira D`Oeste – RO  Grãos e pecuária 

Vilhena – RO Grãos, pecuária e agroindústria frigorífica, serviços 

Campos de Júlio – MT Grãos e pecuária 

Comodoro – MT Grãos, pecuária e madeira 

Sapezal – MT  Grãos, (agro) indústrias, energia, serviços 

Fonte: Autor, 2019. 
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Trabalho de campo: objetivou a compreensão do processo de (re)organização 

espacial da região estudada com base no avanço do agronegócio e visita a esses 

municípios (Quadro 2). Se buscou conhecer as transformações socioeconômicas e 

espaciais ocorridas através da materialização do agronegócio. Para a obtenção de 

informações foram realizadas entrevistas e diálogos com agentes pertinentes como 

EMBRAPA, APROSOJA-RO, Secretaria Municipal de Agricultura de Vilhena, Emater, 

uma cooperativa mista agroindustrial, empresas ligadas ao agronegócio, produtores 

rurais, e camponeses dos assentamentos rurais. 

Por questões éticas da pesquisa, não foram divulgados os nomes de nenhum 

entrevistado, nem foi feita a exposição de imagem fotográfica. Um dos entrevistados, 

morador de um assentamento, já sofreu ameaças de morte e, até mesmo, uma 

tentativa de morte, por ser líder comunitário e atuante nos movimentos sociais do 

campo na região. As pessoas citadas pelos entrevistados foram identificadas somente 

pela primeira letra de seus respectivos nomes, evitando, também, a exposição dessas 

pessoas por razões éticas da pesquisa. Os camponeses foram identificados como 

“Morador 1” e o nome do assentamento ou cidade, assim sucessivamente.  

O trabalho de campo iniciou pelo comércio de Vilhena, em um escritório de uma 

fazenda que produz grãos, pecuária e reflorestamento, foi possível visitar essa 

fazenda no mês de maio de 2019, a qual fica às margens da BR-364, saída para Porto 

Velho. Depois reuni com o secretário municipal de agricultura na secretaria que fica 

localizada na sede da prefeitura, no centro de Vilhena, onde o mesmo afirmou que a 

prefeitura incentiva o agronegócio e fornece o patrolamento e cascalhamento das 

estradas e carreadores da zona rural. Na Emater foi dialogado com dois técnicos sobre 

a questão do agronegócio e do campesinato, onde o órgão mantém o assistencialismo 

rural ao campesinato nos assentamentos rurais, fato comprovado durante visita ao 

Assentamento Águas Claras. Na Sedam, o diálogo foi com uma técnica, a qual discutiu 

a questão do zoneamento e o problema de desmatamento ilegal e a atuação do órgão 

na região de Vilhena. Na Embrapa-Vilhena, o diálogo foi com o gerente regional em 

seu escritório, pesquisador da área de grãos que está há mais de 25 anos em Vilhena. 

O pesquisador da Embrapa também é produtor rural e pontuou as vantagens da região 

frente a outras regiões produtivas agrícolas, bem como as desvantagens, apontando 

as pesquisas realizadas pelo órgão com novas cultivares e testes realizados nas 

diferentes regiões rondonienses para fortalecer o desenvolvimento da agricultura. 
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Ainda no mês de maio de 2019, visitei a Copama, uma cooperativa mista de 

produtores rurais com sede na zona urbana de Vilhena, tem cooperados de toda a 

região sul do Estado, trabalha com a compra de insumos em grande quantidade 

pagando menor preço e repassa esse desconto aos produtores, com o levantamento 

de demanda realizado antes de cada safra. Foi realizada uma visita ao Banco do 

Brasil, Banco Sicoob, Banco Basa, Banco da Amazônia, ambos falaram das linhas de 

crédito ao setor rural e específico para a produção de grãos e pecuária, desde a 

aquisição de máquinas, implementos e financiamento de lavouras e pastagens, 

compra de bovinos, a linha de crédito específica para empreendimentos industriais 

que visam o desenvolvimento sustentável.  

No mês de fevereiro de 2020, entrevistei e dialoguei com um representante da 

APROSOJA-RO. O encontro foi pela manhã em uma empresa de defensivos agrícolas 

de propriedade do entrevistado, localizada no parque industrial de Vilhena, onde 

tomamos um café e conversamos por mais de uma hora, sendo que após o almoço, 

o mesmo seguiria viagem para Brasília, cumprir agenda de reunião da APROSOJA 

Brasil. O entrevistado contou a trajetória dele e de outros produtores que deixaram a 

região Sul do país e vieram para Rondônia, da atuação da APROSOJA em prol do 

crescimento do agronegócio e o apoio de importantes lideranças no congresso 

nacional com a bancada ruralista, e demais pastas importantes como a do Meio 

Ambiente ocupada pelo Ministro Ricardo Sales e o Ministério da Agricultura ocupado 

pela Ministra Teresa Cristina, dentre outras pastas que mantém contato direto com a 

APROSOJA a nível nacional, defendendo os interesses do agronegócio. 

Durante o campo em Vilhena, no mês de fevereiro de 2020, conversei com o 

primeiro produtor de soja de Rondônia, que na década de 1970 realizou o plantio 

experimental de soja, trigo e arroz, mostrando o potencial agrícola da terra. A 

entrevista ocorreu na região central da cidade, no escritório que o produtor mantém 

para gerenciar um time de futebol que patrocina. Na oportunidade, no mesmo dia foi 

realizada uma visita às dependências da empresa esmagadora de grãos de sua 

propriedade, gerenciada pelos filhos e localizada no parque industrial, com projeto de 

expansão da capacidade de produção de óleo e farelo de soja para o ano corrente. O 

empresário também é produtor de soja no município. 

Dialoguei com um grande produtor de grãos e bovinos com propriedades no 

município de Vilhena, Cabixi, Corumbiara, e mais áreas arrendadas para a produção 

de grãos nas cidades vizinhas, o encontro ocorreu em seu escritório na região central 
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de Vilhena e durou aproximadamente duas horas. Esse produtor veio do Sul do país 

no início dos anos 1980 para trabalhar em uma casa de agropecuária, depois se 

tornou dono, vendeu e investiu na produção de grãos e pecuária. Além desse produtor, 

estive com outros produtores de grãos e bovinos com histórias semelhantes, vieram 

do Sul do país direto pra Rondônia ou para Mato Grosso e depois migraram para 

Rondônia. 

Visitei dois escritórios de consultoria rural e ambiental, ambos atendem 

produtores rurais com projetos para financiamento abertura/preparo de áreas para 

agricultura e pecuária, aquisição de máquinas e implementos agrícolas, aquisição de 

insumos utilizados nas lavouras e pecuária. Passei em duas casas de agropecuária 

que fornecem insumos agrícolas e pecuários localizadas na via marginal, próximo a 

BR-364, ambos apontam para maior movimentação comercial à atividade agrícola, e 

mantém o comércio de produtos agropecuários em paralelo. As visitas aos escritórios 

e casas de agropecuárias de Vilhena foram em setembro de 2019. 

Participei de três eventos ligados ao agronegócio. Sendo o primeiro em maio 

de 2019 “Rondônia Rural Show” a maior feira agropecuária da região norte do país 

que ocorre na região central do Estado, no município de Ji-Paraná. Já no mês de 

setembro do mesmo ano ocorreu na zona rural de Vilhena, na Fazenda Jaqueline, a 

“Abertura do plantio nacional da soja safra 2019/20”, evento de cunho nacional 

importante para o agronegócio rondoniense que mostra o potencial produtivo da 

região. A fazenda Jaqueline planta cerca de 2.500ha de soja como primeira safra e na 

segunda safra planta algodão, contando com uma infraestrutura para beneficiamento 

do algodão e agregação de valor. Essa fazenda pertence ao Grupo Masutti que planta 

em torno de 100.000ha entre Rondônia e Mato Grosso. O Grupo possui um porto 

graneleiro na cidade de Humaitá, no estado do Amazonas. Em fevereiro de 2020, a 

Embrapa-RO realizou o evento “Dias de campo de soja” no campo experimental de 

Vilhena, às margens da BR-364, na saída para Cuiabá, com o objetivo de divulgar os 

resultados das pesquisas realizadas no Estado, atraindo produtores e interessados 

no assunto e demonstrando o potencial das plantas desenvolvidas nos canteiros 

vitrine.  

Em agosto de 2019 participei de uma audiência pública realizada pelo 

Ministério Público Federal-MPF/RO para tratar da regularização fundiária e situação 

dos conflitos agrários no estado, debater a questão agrária e áreas invadidas, 

reunindo assentados, fazendeiros e advogados representantes de ambas as classes, 
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ouvidos pelo MPF e ouvidoria agrária. Durante o evento, era nítida a apreensão dos 

assentados frente à situação de saber se vão permanecer em seus lotes ou não, 

algumas áreas estão em disputa na justiça. Na oportunidade, conversei com uma 

assentada (Dona M.) a qual relatou que foram expulsos de uma área que um 

fazendeiro disse ser proprietário, grilando a terra dos assentados e destruindo as 

casas com um trator, vigiado por segurança armado. Além desse relato da Dona M., 

teve diversos outros relatos de moradores que não quiseram dar entrevista, mas 

falaram que foram expulsos de suas terras pelos grileiros ou fazendeiros, por ganhar 

a briga judicial ou por força do capital ao contratar segurança particular, além de 

camponeses que relataram a violência e ameaças sofridas para abandonar as áreas, 

realizando denúncias que não são investigadas. Houve relato de moradores que 

conseguiram regularizar a área que estão assentados, e outros que ainda estão em 

disputa na justiça. Nessa audiência, encontrava-se moradores de toda a região de 

Vilhena, e demais cidades de Rondônia. 

No mês de setembro de 2019 foi visitado os escritórios dos grupos 

hegemônicos como a Cargill, Grupo Amaggi e Bunge, localizados em Vilhena, às 

margens da BR-364, no perímetro urbano, e foi realizada entrevista com seus 

representantes para entender como funciona a atuação frente ao agronegócio de 

grãos, e estratégias utilizadas pelas empresas. De posse dessas informações, foi 

possível entender como esses grupos agem financiando os produtores e garantindo a 

compra do produto, em muitos casos de forma antecipada, e já negociado com o 

mercado externo. 

Em fevereiro de 2020 visitei o Assentamento Águas Claras, localizado na zona 

rural de Vilhena, às margens da BR-364, saída para Porto Velho, conversei e 

entrevistei moradores e tomei um café na casa de um líder da comunidade e membro 

da CPT, que me recebeu e apresentou o assentamento. Demos uma volta de carro 

para conhecer o assentamento, enquanto o líder da comunidade contava da luta para 

conquistar o lote e os inconvenientes gerados pela produção de grãos para o 

agronegócio que prejudica os assentados que estão na divisa com a lavoura de grãos 

e são afetados diretamente pelo uso de agrotóxico. Ainda nesse campo, conheci a 

Agrovila Renascer que fica às margens da RO-435, sentido Colorado do Oeste, é um 

assentamento com áreas pequenas, formando um setor chacareiro cercado pelas 

lavouras de grãos. Na mesma situação se encontra o setor chacareiro Cooperfrutas, 

localizado às margens da BR-174 que liga Vilhena à cidade de Juína, no Mato Grosso, 
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com dezenas de chácaras que produzem frutas e verduras, ilhada em meio as 

lavouras de grãos. 

Em março de 2020 foi realizada uma entrevista coletiva com moradores da 

região de Vilhena que são representantes da Escola Família Agrícola Manoel Ribeiro, 

localizada na zona rural, entre Cerejeiras e Corumbiara. A entrevista ocorreu nas 

dependências da escola pela manhã, após o término da reunião, foi servido almoço 

aos participantes. No trajeto de Cerejeiras à Corumbiara, a paisagem que predomina 

é a da agricultura, com a pecuária apenas nas pequenas áreas que apresenta relevo 

ondulado. Ao longo da rodovia se tem muitas casas fechadas e cercadas pelas 

lavouras de grãos que estão presentes nos assentamentos rurais, onde os assentados 

estão vendendo ou arrendando as terras aos produtores de grãos e pecuaristas, 

promovendo a reconcentração fundiária e migrando para outras regiões ou cidades. 

É possível observar o recorte das propriedades a partir das moradias existentes, que 

dão indicativo de que já teve morador, onde no cruzamento das linhas rurais, sempre 

existia uma comunidade com bar, escola ou igreja, símbolos de comunidades rurais e 

ponto de encontro dos moradores, e hoje devido ao êxodo rural não tem mais as 

comunidades nem moradores. 

Ainda no mês de março de 2020, passei pela cidade de Comodoro, Campos de 

Júlio e Sapezal, no estado de Mato Grosso, à época, os campos estavam cobertos 

por milho e algodão, semeados via plantio direto, após a colheita da soja. Em 

Comodoro se tem grandes extensões de pastagens, mas nas outras cidades, 

predomina a agricultura. Saindo de Comodoro pela BR-364, sentido Campus de Júlio, 

tem como delimitador das áreas de lavouras as áreas indígenas. De Campus de Júlio 

a Sapezal tem a predominância das lavouras de grãos com um relevo suavemente 

ondulado, com campos a perder de vista, praticamente não se vê a atividade pecuária, 

apenas nas áreas acidentadas onde a produção de grãos não está presente.  

Em Sapezal chamou a atenção pela quantidade de empresas voltadas ao 

agronegócio, com indústria de beneficiamento e transformação de insumos e grãos, 

grandes grupos hegemônicos se encontram instalados com escritórios, plantas 

industriais e armazéns de grãos e insumos para abastecer a demanda local. Muitas 

empresas com venda de insumos, máquinas e implementos agrícolas, com intensa 

movimentação de veículos de carga e pessoas pelas ruas. Logo na entrada da cidade 

tem uma usina hidrelétrica com grande lago, e já se inicia os empreendimentos como 

armazéns, secadores de grãos, algodoeiras, lojas de vendas de insumos, peças e 
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serviços para máquinas e implementos agrícolas ao longo da BR-364, que corta a 

sede do município. São canteiros espaçosos entre a BR e a via marginal abrigando 

diversos veículos de carga à espera de embarque ou desembarque, ou produtos 

expostos pelas revendas de máquinas e implementos. 

Elaboração de cartogramas e quadros: a partir dos dados colhidos nas 

investigações documental e trabalho de campo, foi possível a elaboração de 

cartogramas temáticos, quadros, gráficos e tabelas, que expressam os processos 

socioterritoriais. A produção desse material possibilitou a comparação e melhor 

análise para o trabalho. 

O (Quadro 3) traz as instituições públicas e privadas que foram visitadas, 

necessário para a obtenção de informações pontuais, por meio de entrevista não 

estruturada, com informações obtidas a partir da observação do pesquisador.  

Quadro 3 – Instituições visitadas na pesquisa de campo 
Instituição Função 

EMBRAPA Desenvolve pesquisas no setor agrícola e pecuária. 

IDARON 
Promove a política de sanidade animal e controle agrícola no Estado. É um 
órgão de fiscalização responsável pela defesa agropecuária.  

CONAB 
Estudo estatístico de preços de produtos agrícolas, custos de produção, 
levantamento de área plantada e colhida. 

COPAMA 
Cooperativa mista agroindustrial da Amazônia. Trabalha para atender a 
demanda dos cooperados ligados à produção agrícola e pecuária. 

Cargill 
Compradora de grãos. Compra antecipada e financiamento da lavoura de soja 
e milho. 

Amaggi 
Produtora e compradora de grãos. Compra antecipada e financiamento da 
lavoura soja e milho, realiza produção e venda de sementes. 

EMATER Assistência técnica agrícola. 

Bunge  
Compradora de grãos. Compra antecipada e financiamento da lavoura de soja 
e milho. 

Fonte: Autor, 2019. 

 

Fonte secundária, documental e estatística: as fontes documentais são as 

informações relacionadas ao objeto de estudo com a aquisição de dados bibliográficos 

através de documentos e relatórios setoriais de fontes oficiais dos órgãos. Constitui a 

problematização e sistematização do conhecimento epistemológico, como a leitura de 

livros, revistas, periódicos, teses, entre outros, usados para a construção do estudo. 

Já as estatísticas são as informações das instituições envolvidas no tema que 

possibilitou gerar cartogramas, gráficos, tabelas, quadros, a partir da sistematização 

e análise dos dados. Instituições como o IBGE, IDARON, EMBRAPA, CPT, MDIC, 

CONAB, dentre outros, foram importantes para a representação quantificada do 

estudo, com dados sobre produção, população, área plantada, número de 

propriedades, dentre outras informações, para posterior análise. 
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A estratégia de operacionalização da pesquisa da RPA teve início com a 

investigação teórica e metodológica, a partir da utilização da matriz metodológica 

(Figura 4), desenvolvida por Elias (2013), que tem o objetivo de organização dos 

temas e eixos, processos, variáveis, indicadores e respectivas fontes investigadas.  

Figura 4 – Matriz metodológica: fluxograma metodológico de operacionalização do 
trabalho 

 
Fonte: Autor 2019. Adaptado de Elias, 2013. 

 

Essa matriz metodológica (ou fluxograma metodológico) ajudou a conhecer e 

compreender a dinâmica da reestruturação produtiva da agropecuária e das cidades 

que estão inseridas na RPA, bem como se processam nas áreas de difusão do 

capitalismo no campo decorrentes da atuação dos novos agentes econômicos ligados 

ao agronegócio e do surgimento de uma nova regionalização. 

O fluxograma é composto por temas, e cada tema composto por seu conjunto 

de processos socioeconômicos e territoriais. Já os eixos sistematizam a pesquisa a 

partir das variáveis selecionadas e direcionadas à pesquisa, cabíveis à região, sendo 

composto com variáveis inerentes de cada eixo que foi analisada a evolução no 

recorte temporal predefinido. A partir dos dados obtidos por essas variáveis foram 

montados gráficos, tabelas, quadros, cartogramas, formados por dados estatísticos e 

dados qualitativos.  

Foram coletados dados secundários junto a órgãos oficiais nacionais, 

empresas privadas, secretarias e institutos estaduais, dentre outros, realização de 

trabalho de campo a partir das observações diretas da área estudada e o diário de 

campo, visando obter um maior número de informações. Foi levantado os principais 

atores envolvidos na produção do espaço, e a dialética entre o local e o global, as 

práticas modernas e as tradicionais, o papel dos atores dentro dos eixos pesquisados, 

refletindo fortemente os dados encontrados durante o trabalho de campo. 

Matriz 
metodológica

Temas Processos 
Variáveis e 
indicadores

Fontes de 
comprovação

Agentes
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A investigação parte de cinco temas principais, com a finalidade de atender os 

objetivos propostos e o problema de pesquisa. O (Quadro 4) mostra os temas 

relevantes que foram selecionados para a pesquisa, e o conjunto de processos 

socioeconômicos e territoriais inerentes a cada tema.  

Quadro 4 – Temas objetos de investigação das RPA’s 
Temas estudados Conjunto de processos socioeconômicos e territoriais  

Reestruturação produtiva da 
agropecuária 

 Uso e ocupação do espaço agrícola; 

 Monocultura; 

 Evolução do número de empresas; 

 Êxodo rural; 

 Introdução da agricultura científica;  

 Mercado de terras; 

 Concentração fundiária; 

 Relações de trabalho e trabalho formal; 

 Criação de redes de poder (sindicatos, associações, etc.). 

Produção das redes 
agroindustriais 

 Expansão das redes industriais ligadas ao agronegócio; 

 Empresas/holdings atuantes no agronegócio; 

 Poder político das holdings e demais empresas de grande 
porte; 

 Papel do Estado na organização das redes agroindustriais. 

Novas relações entre campo-
cidade e a reestruturação regional 

 Especialização funcional da cidade; 

 Incremento da economia urbana; 

 Consumo produtivo agrícola; 

 Formação de novas horizontalidades; 

 Formação de verticalidades; 

 Crescimento da urbanização; 

 Trabalhador agrícola não rural; 

 Formação de bolsões de pobreza nas periferias das cidades; 

 Formação de novas regionalizações associadas ao 
agronegócio. 

Reestruturação das cidades 

 Instalação de grandes empresas; 

 Instalação de empresas de apoio ao agronegócio; 

 Aprofundamento das desigualdades socioespaciais; 

 Evolução do comercio durante o recorte temporal; 

 Geração de empregos formal no campo e na cidade. 

Conflitos agrários 

 Êxodo rural; 

 Pressão do agronegócio sobre o camponês; 

 Número de conflitos agrários; 

 Para onde migra o camponês; 

 Valorização da terra; 

 Políticas públicas voltadas ao campesinato; 

 Invasão de terras públicas. 

Fonte: Autor, 2020. Com base em Elias, 2013. 

 

Os temas foram selecionados por conveniência e viabilidade, em razão de 

serem os elementos para os quais há dados oficiais e passíveis de serem coletados 

nas organizações públicas e demais atores que dispõem de tais informações no 

estado de Rondônia.  

Após a seleção dos temas e do conjunto de processos que estruturam a 

redação e dão o corpo à tese, partiu para os eixos e variáveis que organizam e 
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direcionam a operacionalização da pesquisa conforme disposto no (Quadro 5). Cada 

eixo temático a ser investigado tem suas variáveis correspondentes.  

Quadro 5 – Eixos de operacionalização da pesquisa, síntese e variáveis 
correspondentes 

EIXOS SÍNTESE VARIÁVEIS 

Uso e ocupação 
do espaço 
agrícola 

A reestruturação produtiva da 
agropecuária busca melhorar as 
atividades agrícolas em 
atendimento às exigências do 
capitalismo globalizado, 
promovendo uma revolução 
tecnológica com grandes 
mudanças no sistema técnico 
agrícola, com inovações químicas, 
mecânicas, biotecnologias. Essa 
mudança resulta em maior 
produtividade e qualidade 
promovendo uma racionalização 
do espaço agrícola, substituindo o 
meio natural pelo meio técnico-
científico-informacional (SANTOS, 
1994). 

 Tipo de utilização da terra 

 Quantidade produzida de 
produtos da agropecuária 

 Número de estabelecimentos 
agropecuários 

 Máquinas e implementos 
agrícolas 

 Feiras agropecuárias 

 Assentamento de reforma 
agrária 

 Conflitos pela terra 

 Agricultura camponesa 
(resistência e ruptura frente a 
difusão do agronegócio) 

Ramos industriais 
representativos 

das redes 
agroindustriais 

O estreitamento das relações 
entre a agropecuária e o setor 
industrial possibilitou o surgimento 
de ramos industriais, os quais 
passam a fornecer insumos, 
máquinas e equipamentos para a 
agropecuária. Tem atividades 
industriais implantadas no campo, 
próximo à produção da matéria 
prima, criando novas relações e 
fluxos entre campo e cidade, 
reorganizando o campo e a cidade 
com a expansão do meio técnico-
científico-informacional no campo 
e na cidade. 

 Quantidade de indústrias 
existentes na região ligadas ao 
agronegócio 

 Quantidade de pessoas 
empregadas 

 Políticas públicas para atrair 
empresas 

 Tradings  

Economia urbana 

Conhecer a expansão do 
consumo proveniente do 
agronegócio possibilita entender 
as novas relações entre campo e 
cidade, a organização interna dos 
espaços urbanos e as relações 
entre os elos das redes 
agroindustriais. Ocorre a difusão 
do consumo produtivo agrícola 
fazendo com que as cidades 
próximas atendam a demanda por 
insumos materiais e intelectuais. 

 Empresas do ramo de máquinas 
e implementos agrícolas; venda 
de sementes e insumos diversos  

 Empresas de serviços, pesquisa 
agropecuária, análise de solo, 
aviação agrícola, consultoria 
agrícola, logística, entre outras 

 PIB municipal 

 Serviços de educação (técnico, 
graduação, pós-graduação), 
direcionados para as demandas 
do agronegócio 

 Agências financeiras, bancos, 
cooperativas de crédito 

Mercado de 
trabalho e 
dinâmica 

populacional 

A análise do mercado de trabalho 
formal possibilita conhecer as 
mudanças nas relações sociais do 
mercado de trabalho formal da 
agropecuária. A classe de 
trabalhadores agrícolas 
assalariados representa a 

 Evolução da população urbana e 
rural 

 Migração 

 Evolução da mão de obra 
especializada ligada ao 
agronegócio  
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materialização do capital no 
campo, com as novas formas 
sociais de produção difundidas 
pelo agronegócio. O agronegócio 
utiliza mão de obra especializada 
acirrando a divisão do trabalho, 
com a migração descendente de 
profissionais especializados no 
agronegócio, com origem e 
vivência urbanas. 

 Mercado de trabalho agrícola 
formal 

 Distribuição do emprego formal 
no agronegócio 

 Novas categorias de trabalhador 
agrícola não rural 
 

Reestruturação 
da cidade 

Leva em conta a divisão social e 
territorial do trabalho, e as 
relações intrínsecas entre campo 
e cidade propiciando evidenciar 
como essas relações se dão. 
Ocorre a ampliação e 
modernização da infraestrutura 
para atender as demandas 
emergidas pelas atividades 
agrícolas e agroindustriais 
expandindo as redes de relações 
na região que insere o 
agronegócio globalizado 
representando a materialização do 
capital. 

 Subcentros na estrutura da 
cidade (shopping centers, redes 
de hotéis, franquias, 
condomínios fechados, centros 
de ensino, universidades) 

 Dinâmicas socioespaciais de 
uso do solo urbano 

 Especialização funcional da 
cidade  

 Fluxo de caminhões de carga 

 Fluxo de insumos e 
equipamentos agrícolas  

 Renovação da materialidade do 
espaço urbano 

 Instalação de distrito industrial 

 Conjuntos habitacionais  

 Infraestrutura referente a 
logística  

Desigualdades 
socioespaciais 

A difusão do agronegócio 
globalizado promove inúmeras 
transformações, com destaque ao 
espaço rural, a impossibilidades 
de muitos camponeses 
permanecerem com suas 
atividades no campo, aumento 
das periferias urbanas em virtude 
do crescimento desordenado das 
cidades acentuando as 
desigualdades sociais. 

 Ausência ou insuficiência de 
infraestrutura social nas áreas 
de população de menor renda 

 Surgimento de áreas de 
ocupação irregular 

 Disseminação de vazios 
urbanos 

 Favelização 

 Loteamentos periféricos e/ou 
clandestinos 

Fonte: Autor, 2020, com base em Elias, 2013. 

 

Em relação aos eixos selecionados, foram pesquisadas e coletadas 

informações possíveis (qualitativas ou quantitativas) nas instituições locais, com os 

atores correspondente a cada variável para a produção de cartogramas, gráficos, 

tabelas, quadros, e analisados respondendo a problemática e objetivos propostos. 

Diante do aporte teórico sobre o agronegócio com a produção de grãos (soja 

e milho), pecuária, das RPA’s e conflitos agrários, com a escolha dos temas e eixos 

selecionados para a investigação da Região de Vilhena, foi possível estruturar a tese 

e partir para a investigação do estudo, o que possibilitou atingir os objetivos e 

responder ao problema de pesquisa sobre as metamorfoses da região e adaptação 

da cidade de Vilhena a uma cidade do agronegócio. 
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A tese está dividida em quatro capítulos. O capítulo I trata da análise teórica da 

problemática, sendo apresentada a RPA, sua configuração e formação, área de 

abrangência e impactos gerados pela consolidação do agronegócio, assim como as 

empresas que se especializaram em investimentos no agronegócio capitando 

recursos para a agropecuária, fazendo uma reestruturação regional por todo o país, 

formando as RPA’s e as cidades do agronegócio.  

O capítulo II discute a problemática no estado do Mato Grosso e as 

transformações ocorridas no território com a regionalização da soja e a dinâmica 

produtiva do agronegócio, junto com as consequências geradas no campo e na 

cidade, promovendo sua espacialização para o sul de Rondônia pela BR-364 e sul do 

Pará pela BR-163. 

O capítulo III discute a problemática no estado de Rondônia, com a 

espacialização da soja do Mato Grosso para o sul do estado, e a formação da RPA 

de Vilhena, junto com a reestruturação do campo e da cidade de Vilhena, geração de 

conflitos agrários e a expansão da soja sobre as áreas de pecuária e a modernização 

do campo.  

O capítulo IV discute os conflitos agrários no estado de Rondônia decorrente 

da regionalização da soja, faz uma discussão da Região Produtiva do Agronegócio 

em Rondônia, fala dos conflitos agrários provenientes do avanço do agronegócio e 

surgimento de novos conflitos por invasões de terras protegidas e com populações 

tradicionais. Na sequência vem o fechamento da tese com os resultados obtidos no 

decorrer da pesquisa e discutidos à luz da geografia com a conclusão.  
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1 CAPITULO I – A EXPANSÃO DA FRONTEIRA AGRÍCOLA MODERNA NO 

BRASIL 

 

O capítulo trata da expansão da fronteira agrícola moderna pelo Brasil com a 

produção de commodities para atendimento da demanda externa, ocorrendo à 

reprodução dos espaços produtivos da agricultura por todo o país, com a 

reestruturação das cidades que leva à adaptações para o atendimento das demandas 

produtivas, reconfigura o espaço urbano com o comércio e estrutura urbana, no 

campo com a monocultura de grãos ocorre a reconcentração fundiária levando ao 

êxodo rural.  

A produção agrícola conjuga produção, processamento, distribuição e 

comercialização, colocando o Brasil em lugar de destaque como grande produtor de 

grãos a nível mundial, e a soja compõe uma fatia da balança comercial com a 

exportação de grãos e derivados. Devido à extensão territorial do país, condições 

edafoclimáticas e a oferta de terras a preços mais acessíveis que em outros países, 

despertou o interesse de produtores internacionais e investidores a investir no 

território brasileiro seja com objetivo de produzir para demanda de seus países, 

comercialização ou especulação com aquisição e transformação de terras deixando 

nos moldes da agricultura moderna e posterior venda com a valorização.  

Essa procura por terras movimenta o mercado e promove a valorização, 

ocorrendo a corrida por terras e abertura de novas áreas “expansão da fronteira” para 

atender a demanda por ampliação das áreas agrícolas e pecuárias, desencadeando 

conflitos agrários dos posseiros com os grileiros e fazendeiros pelo domínio das terras 

não tituladas ou destinadas, terras indígenas, unidades de conservação, dentre outras 

(COSTA SILVA, 2017). 

O conceito de “expansão da fronteira” ajuda a pensar a espacialização da 

agricultura moderna pelo país para a produção de commodities, como se tem 

apresentado por todas as regiões brasileiras, se espacializando da região Sul e 

Sudeste, principalmente para o Norte e Nordeste, com monocultoras até então 

inexistentes nessas regiões, com produção em escala como o caso da soja na região 

amazônica, especialmente no oeste do Pará (região de influência da BR-163) e sul de 

Rondônia, e no Matopiba4 por exemplo. É a introdução do agronegócio nas diversas 

                                                 
4 Região considerada a grande fronteira agrícola nacional da atualidade, o Matopiba compreende o 
bioma Cerrado dos estados do Maranhão, Tocantins, Piauí e Bahia e responde por grande parte da 
produção brasileira de grãos e fibras (EMBRAPA, 2020). 
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sub-regiões dos estados, invadindo áreas do campesinato, da pecuária e outras 

atividades. 

Já o conceito de região nos remete a áreas menores dentro dos territórios, 

podendo ser formadas dentro da delimitação estadual ou extrapolando esses limites, 

como ocorre em alguns casos como a RPA de Vilhena, em Rondônia, e a cidade de 

Comodoro, no Mato Grosso. Onde empresas hegemônicas se instalam e fazem um 

uso corporativo do espaço influenciando/ditando as regras do que será produzido para 

atendimento da demanda global (SANTOS, 2008, 2014; ELIAS, 2003, 2011). A região 

ajuda a pensar a produção de forma localizada e pontual, para melhor análise das 

transformações ocorridas devido ao uso corporativo do espaço (ELIAS, 2013), 

fazendo com que se aproxime ou diferencie de outros municípios como ocorre em 

Rondônia, com a reestruturação de Vilhena para atender a produção de grãos, 

diferente dos demais municípios rondonienses, porém, assemelhado aos principais 

munícipios mato-grossenses produtores de grãos como Sapezal, Sorriso, Lucas do 

Rio Verde, na Bahia como Luiz Eduardo Magalhães, dentre outros, apresentando um 

urbano reestruturado para atender o agronegócio e um rural com monocultura de 

grãos para a produção de commodities com reconfiguração territorial, êxodo rural e 

problemas de ordem social semelhantes às grandes cidades. 

As regiões se configuram a partir das características que desenvolvem ou 

apresentam potencialidades produtivas, podendo se diferenciar ou aproximar de 

outras regiões, assim como o papel diferenciado que tem na sociedade.  

A fronteira no final do século XX tem novas feições por se expandir num novo 
patamar de integração nacional, com mercado em grande parte unificado e 
sob o comando de uma nova dimensão dos capitais envolvidos (BECKER, 
1990, p. 10). 

 

A fronteira hoje não é sinônimo de terras devolutas, mas sim um espaço social 

e político não plenamente estruturado (BECKER, 1990). Para o capital a fronteira 

permite a implantação de novas estruturas com potencialidades econômicas, sendo 

também uma região estratégica para o Estado e grandes corporações. Para Becker 

(1990) na Amazônia:  

Se desenvolve formas diversificadas de apropriação da terra pela 
organização da produção em acirrada disputa, acentuada pelo conflito com a 
apropriação preexistente, ampla mais imprecisa com os limites e títulos 
(BECKER, 1990, p. 22). 
 

Nos anos 1950 e 1960, a Amazônia teve um impulso de ocupação por 

camponeses e fazendeiros de forma espontânea, no entanto, o Estado cria projetos 
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de colonização mantendo o controle da ocupação desse território a partir de 1968, 

subsidiando a implantação de atividades agropecuárias, como ocorreu em Rondônia 

com a distribuição de terras a colonos e grupos empresariais. 

A expansão da fronteira ocorrida na Amazônia na década de 1990 é diferente 

da década de 1970, que foi sustentada por incentivos fiscais e migração generalizada. 

A partir de 1990 a migração passa a ser intrarregional, sendo comandada por 

madeireiros, pecuaristas e sojeiros já instalados na região, investindo recursos 

próprios. A fronteira na Amazônia:  

[...] pode ser interpretada a partir da inserção do Brasil no capitalismo global 
decorrente da nova escala da relação capital trabalho, tendo como referência 
a produção de um espaço planetário onde os estados nacionais conservam 
suas funções de controle, hierarquização e regulação, e como base o espaço 
(BECKER, 1988, p. 106).  

 

Temos como reflexo a migração de produtores de soja vindos do Sul do país 

para a Região Centro-Oeste, e do estado do Mato Grosso para o sul do Pará e sul de 

Rondônia, apresentando como uma extensão da fronteira agrícola moderna do 

Centro-Oeste para a região Norte do país. Em Rondônia, a maioria dos primeiros 

produtores de soja de Vilhena vieram do Sul do país e da região oeste mato-grossense 

se espalhando pelas cidades vizinhas. Cerejeiras recebeu levas de produtores de soja 

vindos direto do Sul do país para se instalar na região e praticar a atividade sojífera. 

Para esse trabalho, o conceito de fronteira não será abordado como a 

ocupação de terras devolutas ou regiões não povoadas como ocorreu nos anos de 

1960 durante a ocupação, e sim, como fronteira da agricultura moderna com a 

monocultura de grãos de soja e milho como produto agrícola em maior parte destinado 

ao mercado internacional com a exportação de commodities agrícolas. Portanto, o que 

estamos chamando de fronteira agrícola é a espacialização do agronegócio no estado 

de Rondônia com a produção de grãos/commodities, que vem ocupando as áreas de 

agricultura familiar5 e pastagens já consolidas. 

A região é entendida como fruto de uma solidariedade organizacional, e não 

mais uma solidariedade orgânica localmente teleguiada (SANTOS, 1994), com a 

                                                 
5 Para esse trabalho o entendimento de agricultura familiar tem o mesmo entendimento de campesinato 
“desse modo, o campesinato, forma política e acadêmica de reconhecimento conceitual de produtores 
familiares, sempre se constituiu, sob modalidades e intensidades distintas, um ator social da história 
do Brasil. Em todas as expressões de suas lutas sociais, seja de conquista de espaço e 
reconhecimento, seja de resistência às ameaças de destruição, ao longo do tempo e em espaços 
diferenciados, prevalece um traço comum que as define como lutas pela condição de protagonistas dos 
processos sociais” (HISTÓRIA SOCIAL DO CAMPESINATO, 2008/2009, p. 12). 
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influência dos espaços da globalização na gestão da produção agrícola. A 

globalização dos mercados tem o poder de promover a regulação da produção em 

larga escala, onde o capital hegemônico, representado pelas grandes corporações, 

estabelece acordos comerciais a nível global (SANTOS, 1996).  

Na definição atual das regiões, estamos longe daquela solidariedade 
orgânica que era o próprio cerne da definição do fenômeno regional. As 
regiões existem, porque sobre elas se impõem arranjos organizacionais, 
criadores de coesão organizacional baseado em racionalidade de origens 
distantes, mas que se tornam o fundamento da existência e da definição 
desses subespaços (SANTOS, 1996, p. 192). 
  

É o capital se materializando para obter maior rentabilidade com o que a região 

lhe oferece em vantagens. A região “é o resultado das forças externas modernizantes, 

mero lugar funcional do todo, uma fração do espaço total do planeta aberto a 

influências exógenas e aos novos signos do período atual” (ELIAS, 2003, p. 56). 

Possui pouca autonomia, mas grande interação com a renovação tecnológica imposta 

pelo capital. 

Partindo do pensamento sobre a compreensão de região, o 

agronegócio/commodities é entendido como termo que expressa as relações dos 

diversos setores da economia sob a mobilização do produto agrícola operado pelos 

capitais agropecuários, industrial e bancário. Designa a aproximação entre a 

agricultura e a agroindústria, ao trabalhar todos os momentos da produção e da 

circulação da mercadoria com impacto nas dinâmicas sociais e territoriais, agrárias e 

urbanas, principalmente em função da valorização e incorporação de terras à 

produção do agronegócio (COSTA SILVA, 2014). 

A agropecuária brasileira vem passando por transformações tecnocientíficas 

mais intensas a partir dos anos de 1970, promovendo uma grande (re)organização no 

território com o aparecimento de novas regionalizações, e a partir da regionalização, 

surge a formação da RPA, um conceito novo de região ligado à produção de 

commodities agrícolas desenvolvido por Denise Elias em seus diversos trabalhos, a 

partir da introdução do agronegócio que se intensifica por todo o país, com áreas cada 

vez mais competitivas. O conceito de RPA é instrumental, será utilizado para a análise 

das mudanças ocorridas na Região de Vilhena com o avanço do agronegócio da soja 

e as mudanças no município de Vilhena, que se adapta para o atendimento da 

produção de grãos da região, reestrutura o comércio com venda de bens e prestação 

de serviços, promove a abertura de novas empresas, como vem ocorrendo. 
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A RPA é um conceito desenvolvido pela pesquisadora Denise Elias (ELIAS, 

2003, 2006, 2007, 2008, 2011, 2013, 2015) nos estudos das regiões produtivas do 

agronegócio, para evidenciar as dinâmicas socioespaciais oriundas do agronegócio 

globalizado nas diversas regiões brasileiras. Nessas regiões, os principais agentes 

transformadores são as empresas agropecuárias, agroindustriais, tradings, as quais 

tornam essas regiões funcionais ao agronegócio globalizado, traz novas dinâmicas de 

(re)produção dos espaços agrícola e urbano, associado ao processo de 

reestruturação da agropecuária6 e organização de redes agroindustriais7. Essa 

reestruturação atinge tantos os espaços urbanos como espaços rurais, com as regiões 

abertas à expansão dos sistemas de objetos e sistema de ação (SANTOS, 1996), e 

tem a globalização como uma característica fundamental alicerçada no agronegócio 

globalizado. 

As RPA’s são áreas compostas pelos espaços agrícolas e espaços urbanos 

que recebem investimento público e privado, promovem mudanças nas formas de uso 

e ocupação do espaço agrícola, intensificam as relações campo-cidade e a 

urbanização, dado as transformações sociais (ELIAS, 2013). As cidades ligadas à 

produção do agronegócio têm maior crescimento urbano, passam a ter novas funções, 

processam novas regiões produtivas especializadas inerentes aos diversos circuitos 

da economia do agronegócio (ELIAS, 2015). Compreendem os espaços agrícolas 

modernos, formam manchas de redes agroindustriais na produção de importantes 

commodities marcantes das dinâmicas territoriais a partir do agronegócio. 

Com o avanço da modernidade, o território recria subespaços e nova 

regionalização, como as produções homogêneas que definem uma fração do espaço 

com base em uma mesma atividade, ou de uma combinação de atividades a partir de 

relações necessárias entre o núcleo e seu entorno imediato (SANTOS, 1993). As 

RPA’s compreendem apenas uma parte dos circuitos espaciais de produção. Muitas 

commodities são processadas em outras regiões ou países, como a maior parte tem 

destinos internacionais, essas regiões são consideradas como meras regiões do 

fazer, segue a dialética entre a ordem global e a ordem local. As empresas 

                                                 
6 Compreende-se aqui como reestruturação agropecuária a introdução da agricultura científica como 
processo promotor das transformações técnicas e sociais nas atividades agrícolas e estrutura agrária. 
7 As redes agroindustriais são entendidas como atividades referentes ao agronegócio globalizado, seja 
a atividade de produção agropecuária ou atividades de transformação industrial, atividades que 
antecedem a produção agrícola, atividades de distribuição e comercialização, como demais atividades 
de apoio direto ou indireto a produção e transformação nessas regiões. 
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hegemônicas nacionais e multinacionais comanda a produção agrícola regional onde 

estão inseridas, dita as regras com base no mercado internacional/global. Como 

resultado, tem a fragmentação do espaço e uma (re)estruturação urbana e regional.  

As RPA’s surgem a partir das forças modernizantes e se tornam lugares 

funcionais das redes agroindustriais globalizadas passando a ser um lugar que perde 

sua autonomia, porém, sempre recebe o que tem de mais moderno para melhoria do 

processo produtivo, reúne a acumulação robusta do capital do agronegócio. 

A (Figura 5) traz informações referentes a alguns processos que caracterizam 

as regiões produtivas do agronegócio. 

Figura 5 – Alguns processos das RPA’s 

 
Fonte: Autor, 2020. Adaptado de Elias, 2013. 
 

Com a globalização e a expansão tecnológica através do capital, somado aos 

avanços da ciência e tecnologia fundidas ao sistema de informação, ou o meio técnico-

científico-informacional8 (SANTOS, 1996), os avanços tecnológicos passam a eliminar 

algumas das diferenças regionais, onde cada commodity possui exigências 

específicas relacionadas a insumos, mão de obra especializada, substituição da mão 

                                                 
8 É um conceito que reúne a ciência, a tecnologia e a informação vistas e conectadas de maneira global 
e instantânea, como exemplo, as negociações de commodities que ocorre na bolsa de valores. Ou seja, 
é visto como os avanços das ciências, os avanços tecnológicos superando barreiras, somado à 
propagação da comunicação/informação. 
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de obra pela mecanização agrícola, serviços e comércio. Como exemplo, nas RPA’s 

comandadas pela produção da soja, o mercado de trabalho não tem as mesmas 

exigências das RPA’s comandadas pela produção de frutas tropicais (ELIAS, 2013). 

A produção sojícola emprega muita tecnologia em todas as fases, é praticamente 

quase toda mecanizada, exige mão de obra qualificada para a operação das máquinas 

agrícolas; já a produção de frutas é mais exigente de mão de obra para a coleta de 

frutos, em alguns casos é completamente manual, tendo um menor emprego da 

mecanização agrícola, como na atividade sojícola.  

Com a difusão do agronegócio, ocorre a intensificação das desigualdades 

sociais e territoriais, gera conflito agrário por disputas entre os atores envolvidos como 

a expropriação de camponeses, modifica a dinâmica do mercado de terras e propicia 

a concentração fundiária. As RPA’s não respeitam os limites políticos administrativos, 

pode ser formada por diferentes municípios e estados, geralmente esses limites são 

reconhecidos pelas empresas e a própria população pertencente a região (ELIAS, 

2003).  

A formação das RPA’s se dá tanto em regiões desenvolvidas que participam 

do circuito superior9 da economia há tempos, como o Sul e Sudeste do país, e também 

nas regiões de reserva no Norte, Nordeste e parte do Centro-Oeste. Onde o 

agronegócio se implanta, promove um uníssono da economia urbana, sendo possível 

identificar os processos de urbanização e reestruturação urbana da cidade ligada a 

essa expansão (ELIAS, 2013), o agronegócio através dos grupos hegemônicos passa 

a ter controle sobre o território com investimentos de capital e tecnologias de 

produção, entre outros. O setor agropecuário passa a ser controlado mais diretamente 

pelas corporações industriais ou comerciais, nacionais ou transnacionais, sempre com 

a decisiva participação do Estado através, sobretudo, de políticas setoriais e de 

financiamentos (CASTILLO, et al., 2016). 

A produtividade aumenta e faz aumentar o interesse do capital por mais terras. 

Com a valorização da terra, e pressionados pelo agronegócio, muitos produtores 

descapitalizados e sem tecnologia para investir acaba arrendando ou vende suas 

terras. Com a venda, geralmente buscam por outras regiões onde há terras mais 

baratas e a fronteira agrícola ainda não está consolidada, ou seja, tem terras para ser 

                                                 
9 O circuito superior mantém sua base diretamente relacionada à modernização tecnológica e aos 
grandes monopólios, detentores das novas tecnologias e de poder no mercado financeiro (SANTOS, 
2004). 
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convertidas em agricultura ou pastagem, ou mesmo terras da pecuária que podem ser 

convertidas para a agricultura moderna. Os despossuídos de terras vão formar um 

exército de mão de obra para o campo e para a cidade, ocupa as periferias urbanas e 

promove o crescimento irregular e desordenado, carente de serviços básicos e 

infraestrutura (ELIAS, 2006).  

O agronegócio busca as vantagens que o espaço apresenta em escala mais 

ampla, possibilita usar as estratégias das diferenças territoriais e faz uso dos avanços 

tecnológicos. Com a modernização agrícola, os produtores de commodities estão 

constantemente em busca de maior competitividade com a expansão de uma 

agricultura intensiva de capital e tecnologia, responsável por mudanças nas relações 

de produção e trabalho (BERNADES; MALDONADO, 2017). “A competitividade 

regional é sempre uma condição provisória, as vezes efêmera, se sustenta em um 

conjunto de condições instáveis e não controláveis nas escalas local e regional” 

(CASTILLO, 2015, p. 109). Os produtores buscam o que a região lhe oferece em 

vantagem competitiva, seja a terra mais barata ou a oferta de infraestrutura, dentre 

outras possibilidades de ganho. 

Cada lugar tem uma combinação técnica diferente e uma combinação diferente 

dos componentes do capital, isso possibilita que os espaços possuam uma estrutura 

técnica própria, e cada lugar uma combinação de diferentes modos de produção, onde 

cada lugar tem suas particularidades, sendo elas incentivos governamentais, cultura 

organizacional, colonização, condições edafoclimáticas, qualidade do solo e relevo, 

dentre outros aspectos. O agronegócio é comandado pelo modo de produção 

dominante nas suas manifestações, com a escala se sobrepondo aos interesses dos 

grandes com investimento materializado do capital no espaço local. 

O espaço está em mudança constante, resultante de fatores internos e 

externos, como a abertura de uma estrada, a chegada de novos capitais, a imposição 

de novas regras que provoca as mudanças espaciais e conduz uma evolução 

(SANTOS, 1985). Acompanhando as transformações provenientes da modernização 

da agricultura, as cidades médias10 não ficaram para trás e sofreram transformações 

espaciais, acompanhando a reestruturação produtiva da agropecuária que se 

organizou em um novo modelo econômico de produção regido pelo consumo 

                                                 
10 As cidades médias são aquelas que desempenham papéis de intermediação em suas redes urbanas, 
diferenciando-as de cidades de “porte médio”, são definidas, exclusivamente, em função de seu 
tamanho demográfico e estão entre 50 mil e 500 mil habitantes (SPOSITO, 2010). 
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globalizado, promove a (re)organização do espaço agrário e urbano (ELIAS, 2006; 

SANTOS, 1985).  

A reestruturação produtiva da agropecuária impactou os espaços agrícolas e 

acelerou o processo de reorganização seguindo o ritmo ditado pela globalização. 

Organiza-se redes técnicas, utilização intensiva de capital, tecnologia e informação, 

para a produção globalizada (SANTOS, 1985, 2005; ELIAS, 2006). Ocorre uma rápida 

urbanização com a readequação das cidades para as novas relações que se 

estabelecem entre campo e cidade. De acordo com Santos (1985), quando a 

produção agrícola tem referência planetária, ela recebe influência daquelas mesmas 

leis que regem outros aspectos da produção econômica.  

A atividade industrial passa por mudanças com o objetivo de produzir para o 

consumo em massa globalizado, sendo possível a partir da revolução tecnológica 

reduzir ciclos das plantas e animais (ELIAS, 2006). Com a incorporação das ciências, 

o setor agropecuário ganha força e aumenta a produtividade com redução de custos, 

buscando ser competitivo. 

Em estudo realizado na Argentina, país da América do Sul que faz fronteira 

com o Brasil, Hernandes (2017) aponta algumas das principais inovações 

tecnológicas que dinamizaram o setor agropecuário: 

[...] em primeiro lugar destaca o cultivo de transgênico em particular a soja 
(soja RR), resistente ao herbicida glifosato, seguido do milho e do algodão 
resistentes a insetos (milho BT e algodão BT). Em segundo lugar as 
inovações relativas as novas tecnologias da informação e da comunicação 
(NTIC). Em terceiro lugar, as inovações das máquinas agrícolas fortaleceram 
as equipes de semeadura, colheita e pulverização tradicionais, seguida por 
outras inovações como os drones para monitoramento das plantações 
(HERNÁNDEZ, 2017, p. 39). 

 

Na atualidade, os empresários rurais buscam maior produtividade por área e 

menores custos de produção junto com o emprego de tecnologia em maquinário 

específico para realização das atividades, insumos aplicados no momento exato e na 

quantidade necessitada pela planta, evitando desperdícios ou ausência de insumos, 

chamado esse conjunto tecnológico de agricultura de precisão11.  

                                                 
11 A agricultura de precisão (AP) é um sistema de gerenciamento agrícola baseado na variação espacial 
de propriedades do solo e das plantas encontradas nas lavouras e visa à otimização do lucro, 
sustentabilidade e proteção do ambiente. Trata-se de um conjunto de tecnologias aplicadas para 
permitir um sistema de gerenciamento que considere a variabilidade espacial da produção (BRASIL, 
2009). 
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Com o avanço tecnológico é possível reproduzir artificialmente algumas 

condições necessárias à produção agropecuária, como a geração de insumos 

artificiais (produzidos em escala industrial) capaz de substituir insumos naturais 

(ELIAS, 2006). O homem passa a ter maior controle sobre as atividades agrícolas, 

utiliza áreas que antes não era de interesse da agropecuária, com a ocupação de 

áreas menosprezadas para algumas culturas mais exigentes, permite a incorporação 

dessas áreas, ao que Santos (2005) chamou de lugares de reserva.  

O cerrado brasileiro possui grandes extensões territoriais subutilizadas, ou com 

outras atividades de menor interesse econômico e menos rendosa para o 

agronegócio, além da região amazônica. Para Bernardes e Maldonado (2017). 

O setor de commodities agrícolas passa a apresentar vigorosa expansão, e 
a fronteira agrícola moderna avança – seja em direção a Amazônia, seja nas 
frações do cerrado ainda não ocupadas do Nordeste – estimulado por 
políticas públicas, por novas possibilidades logísticas de escoamento da 
produção pelo Norte do país e por novas demandas de mercado, impondo-
se sua reorganização e adequação as novas necessidades de acumulação 
de capital (BERNARDES; MALDONADO, 2017 p. 74).  

 

Em estudo de Bernardes e Maldonado (2017) sobre a commodity soja no 

Centro Oeste brasileiro, aponta que:  

A inovação mecânica, a físico-química e a biológica, utilizadas de forma 
coordenadas superam as barreiras naturais e aumentam a velocidade de 
circulação do capital, redimensionando a produtividade do trabalho e 
elevando o rendimento médio, cujos valores máximos detectados em 2014 
no Centro Oeste ao redor de 2.842 kg/ha superando a média nacional, 
alcançando em Mato Grosso 3.076 kg/ha de soja (BERNARDES; 
MALDONADO, 2017, p. 74). 

 

Os resultados obtidos no Mato Grosso são fruto do uso de sementes 

melhoradas e outros insumos que contribuíram para superar as barreiras naturais e 

ampliaram a escala de produção no ano de 2014, obtendo-se um excelente resultado, 

visto que, na atualidade, na safra 2018/2019 a produtividade média da soja no estado 

ficou em 3.346 kg/ha (CONAB/ACOMPANHAMENTO DA SAFRA BRASILEIRA DE 

GRÃOS 2018/19, 2019).  

A agricultura científica aumenta a proporção da natureza social sobre a natural, 

culminando na territorialização do capital no campo com a concentração fundiária e 

uma nova dinâmica de mercado de terras em detrimento do valor de uso, leva a 

desapropriação do pequeno proprietário rural através da compra de suas terras. Pode-

se perceber que o avanço da fronteira traz consequências ao campesinato, ficando 
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este espaço, subordinado ao capital, para atender ao chamado da economia global, 

impondo-se sobre os interesses locais. 

 

1.1 REPRODUÇÃO DOS ESPAÇOS URBANOS E A RELAÇÃO CAMPO-CIDADE 

 

As cidades do agronegócio podem ser compreendidas como a dinâmica da 

(re)produção dos espaços urbanos não metropolitanos, os quais são reestruturados a 

partir da dinâmica produtiva local da agropecuária (ELIAS, 2006). É preciso analisar 

os processos e pilares dessa reorganização espacial das cidades para o atendimento 

das demandas do campo, sendo a cidade a gestora da produção agrícola do 

agronegócio globalizado. 

Com os avanços tecnológicos, o campo apresentou maior flexibilidade para a 

expansão dos capitais industriais e financeiros (SANTOS, 1985, 1996). O território 

ganha fluidez com a expansão dos sistemas de objetos e a produção passa a ser 

descentralizada, ocorre a incorporação de novas áreas à produção globalizada, 

formam-se diferentes arranjos produtivos agrícolas dentro de uma nova divisão do 

trabalho por todo o território nacional (ELIAS, 2006). 

À medida em que a agricultura científica globalizada12 se expande, substitui o 

meio técnico e o meio natural pelo meio técnico-científico-informacional (SANTOS, 

1985). Os espaços agrícolas passam a receber investimentos em tecnologia e 

informação a partir de um intenso investimento de capital. Os avanços tecnológicos 

propiciaram uma redução de mão de obra, sementes geneticamente modificadas 

proporcionam maior rendimento, apresentam resistência à pragas e herbicidas, 

deficiências do solo são corrigidas com uso de insumos, de acordo com as 

necessidades da planta e para cada tipo de solo (BERNARDES, 2006). 

A dinâmica produtiva do agronegócio enseja uma (re)organização produtiva do 

território nacional e promove a (re)estruturação da economia e do espaço, e tem como 

resultado um incremento da urbanização dos espaços urbanos não metropolitanos, 

assim chamados de cidades do agronegócio (ELIAS, 2007; FREDERICO, 2011; 

BERNARDES, 2006). Essas cidades se tornam funcionais ao agronegócio, dão 

suporte às demandas do campo. 

                                                 
12  A agricultura cientifica globalizada corresponde à “modernização da agricultura brasileira, pode ser 
subdividida em dois momentos: um primeiro, entre as décadas de 1960 e 1980, caracterizado pela 
adoção do paradigma da Revolução Verde; e um segundo, a partir da década de 1990, pautado no uso 
das novas tecnologias da informação e comunicação (NTIC) no campo” (FREDERICO, 2013). 
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Com a globalização do agronegócio, há uma espacialização dos grupos 

hegemônicos por todas as regiões, e ao chegar em um espaço promove 

transformações não só no campo, mas também no processo de urbanização, 

reorganiza o crescimento das áreas urbanas com intensa inter-relação entre campo e 

cidade, a partir das atividades agrícolas e agroindustriais (FREDERICO, 2011). Essa 

inter-relação entre campo-cidade é de suma importância para o fortalecimento e 

crescimento das cidades em razões demográficas e econômicas. Para Gabrig (2016) 

as cidades do agronegócio compõem um urbano diferenciado, com suas funções 

voltadas para o atendimento das demandas do agronegócio global. 

A racionalização dos espaços do agronegócio deriva da formação de redes da 

produção agropecuária globalizada e tem como resultado a divisão do trabalho, 

especialização da produção, e produção de diferentes arranjos produtivos agrícolas 

(ELIAS, 2007, 2015). “É possível identificar no Brasil agrícola, moderno municípios 

cuja urbanização se deve a consecução e expansão do agronegócio relacionado a 

modernização da agricultura” (ELIAS, 2007 p.116). Como exemplo, temos na Bahia o 

município de Luiz Eduardo Magalhães, em Mato Grosso os municípios de Sapezal, 

Lucas do Rio Verde e Sorriso e no Maranhão o município de Balsas, dentre outros. 

A modernização da agricultura é possível a partir dos avanços tecnológicos 

como a adição de produtos químicos, biotecnologia e mecanização agrícola, 

incrementados no campo (SANTOS, 1994). Essa dinâmica do avanço tecnológico 

resultou na (re)estruturação produtiva da agropecuária refletindo num processo de 

crescimento urbano e aceleração da urbanização a partir das relações entre campo e 

cidade, a qual Santos (2000) chamou de cidade do campo, segue a definição: 

A cidade é um polo indispensável ao comando técnico da produção, cuja 
natureza se adapta, é um lugar de residência de funcionários da 
administração pública e das empresas, mas também de pessoas que 
trabalham no campo e que, sendo agrícolas, são também urbanas, isto é, 
urbano-residente [...] tal cidade cujo papel de comando técnico da produção 
é bastante amplo, tem um papel político frente a essa mesma produção. Mas 
na medida em que a produção agrícola tem vocação global, esse papel 
político é limitado, incompleto e indireto (SANTOS, 2000 p.44-45). 

 

O investimento e a materialização do capital nessas cidades e nos espaços 

produtivos da agricultura passam a reestruturar o campo, lugar de produção agrícola 

e tem a cidade para fazer a gestão e atender a demanda do agronegócio com toda a 

infraestrutura necessária para a produção.  
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Com base no conceito de “cidade do campo” (SANTOS, 2000), Denise Elias 

desenvolveu o conceito de “cidade do agronegócio” (ELIAS, 2003, 2006, 2007, 2013, 

2015), cuja atividade econômica deriva da produção de commodities, com uma 

verdadeira revolução tecnológica da produção agropecuária e agroindustrial, 

revolução demográfica e urbana com o crescimento populacional nas cidades. 

Elias e Pequeno (2007) ao estudar as cidades do agronegócio a definem como 

funcional e relacional. É funcional porque ocorre a materialização das condições 

gerais de reprodução do capital do agronegócio globalizado, e relacional porque a 

produção agropecuária tem demanda crescente por insumos e serviços do espaço 

urbano. As cidades do agronegócio têm origem em dois processos, sendo o primeiro 

a adaptação às novas funções, e segundo, a criação de novas cidades (ELIAS, 2006). 

Algumas cidades nascem a partir do agronegócio, como o município de Luiz Eduardo 

Magalhães, localizado no oeste da Bahia (ELIAS, 2007); tem sua economia atrelada 

ao cultivo da soja, resultado da expansão do agronegócio globalizado. No ano de 2000 

foi desmembrado do município de Barreiras. Quanto maior for a especialização 

produtiva do campo, maior será sua urbanização e inter-relação entre campo e cidade 

(FREDERICO, 2011).  

As cidades vão se moldando ao atendimento das necessidades da produção 

agropecuária e crescimento urbano, com a abertura de novas empresas, 

acompanham o consumo do campo e da cidade, ganham novas funções voltadas ao 

atendimento do agronegócio local. A produtividade espacial revela a existência de 

uma hierarquia de lugares, que se cria e recria em função de um movimento que é 

nacional e mundial (ARROYO, 2006 p.76). 

Para Maldonado et al. (2017), além das cidades do agronegócio em tradicionais 

áreas agrícolas da região Sul e Sudeste, se destaca as áreas de cerrado das regiões 

Centro Oeste, Norte, Nordeste. A especialização funcional pode ser a partir da 

presença de crédito agrícola, revendedora de insumos e maquinários agrícolas, 

unidades armazenadoras, escritórios de consultoria agrícola, assim como o valor e o 

tipo de produto exportado. 

Ocorre um verdadeiro efeito cascata, em todos os ramos da cidade, seja de 

forma direta ou indireta ao agronegócio. Como exemplo, temos ampliação de hotéis, 

ou implantação destes para atender empresários, vendedores, produtores, ligados ou 

não ao agronegócio que estão na cidade para realizar negociações, prestar 

assistência técnica, realizar compras e vendas. Surge novas empresas, indústrias, 
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serviços, comércios, casas de agropecuária, laboratórios, escritórios, agências 

bancárias, implantação de centros de pesquisa e ensino para atender as demandas 

do campo e da cidade (ELIAS, 2011). Crescem os mercados para acompanhar o 

aumento da urbanização, os centros de ensino abrem cursos técnicos, tecnológicos, 

graduação, pós-graduação para atender aos diversos nichos que vão surgindo com a 

expansão e enraizamento da especialidade produtiva da região. Consequentemente, 

aumenta a urbanização e o fluxo com maior movimentação nas ruas e no comércio, 

mobiliza toda a infraestrutura nas cidades. 

A especialização produtiva é a centralidade exercida por determinado núcleo 

na rede urbana, coloca em movimento a produção das localidades vizinhas, e outras 

regiões (MALDONADO et al., 2017). Hoje é cada vez menor o número de regiões 

capazes de dirigir a si mesmas (SANTOS, 1996), e com a divisão territorial do trabalho 

entre as áreas do mandar e as áreas do fazer (SANTOS; SILVEIRA, 2005). As áreas 

do mandar são as regiões onde está localizado o capital, sede das grandes empresas 

hegemônicas nacionais, multinacionais, instituições financeiras que pensam o 

território de maneira global. Já as áreas do fazer são as regiões produtoras de 

commodities agrícolas, marcadas por suas especializações na produção, segue as 

ordens de produção das áreas do mandar. 

O agronegócio promove o aumento de fixos e requer mão de obra 

especializada, muitas vezes importada de outros municípios ou regiões, devido ao 

avanço tecnológico e mecanização agrícola (ELIAS, 2007). Surge um mercado de 

trabalho agrícola formal, com carteira assinada e todos os direitos vigentes na 

legislação. 

A revolução tecnológica trouxe transformações nas relações entre as cidades 

do agronegócio, (re)organizou um novo sistema urbano, atendendo a produção das 

redes agroindustriais e os novos fixos que vão surgindo (SANTOS; 2000; ELIAS, 

2007). Nas regiões brasileiras onde o agronegócio já está consolidado, é notório o 

desenvolvimento das áreas urbanas resultante das inter-relações da globalização da 

produção agrícola e agroindustrial. Tem-se uma reorganização do território nacional 

nos espaços rurais e urbanos com a expansão do meio técnico-científico-

informacional. 

Para melhor compreensão de uma cidade do agronegócio, deve ser conhecido 

o que é produzido durante o período da safra e fora de safra, identificar sua 

especialização mediante a produção. Durante o período de safra a cidade recebe 
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grande quantidade de trabalhadores temporários e o setor econômico fica mais ativo, 

a movimentação fica mais intensa e o mercado mais aquecido. Ocorre intensa 

movimentação de veículos transportando a mercadoria/commodity, assistência 

técnica de máquinas e implementos utilizados na colheita, plantio direto (a soja vai 

sendo colhida e imediatamente plantando milho) e aplicação de insumos. Os hotéis 

ficam mais movimentados com trabalhadores que vêm de outras cidades, geralmente 

mão de obra especializada. 

A medida que a expansão capitalista avança a partir da difusão dos transportes 

e dos meios de comunicação, cria-se condições para que os lugares se especializem, 

estabelece uma crescente divisão territorial do trabalho com a incorporação de novas 

técnicas intensificando os intercâmbios, os quais se dão em espaços cada vez mais 

amplos (ARROYO, 2006). A especialização produtiva dos espaços agrícolas e 

urbanos exige a implantação de outras atividades que repercute na organização das 

cidades para atender as necessidades de toda ordem impostas pela produção 

agrícola e agroindustrial. Em alguns casos necessita de diferentes profissionais vindos 

de outras cidades. 

A modernização e a expansão territorial da agricultura resultou na estruturação 

de uma nova divisão territorial do trabalho com a produção agrícola em formações 

socioespaciais (MALDONADO et al., 2017). A produção agropecuária é cada vez mais 

dependente dos recursos financeiros, científicos, tecnológicos e informacionais, 

propiciados pelo capital, reestrutura as relações entre campo e cidade dentro de suas 

respectivas redes urbanas (MALDONADO et al., 2017; ELIAS, 2007; SANTOS, 1994). 

A constituição socioespacial brasileira possui a disponibilidade de grandes 

áreas agricultáveis que são incorporadas pela agricultura moderna com a produção 

voltada à exportação de commodities, tem a presença de grandes empresas globais 

que promovem dinâmicas territoriais e especialização funcional dos centros urbanos 

para atender as demandas do campo moderno (MALDONALDO et al., 2017). 

Com a expansão do agronegócio temos um novo modelo de produção 

agropecuária que provoca o êxodo rural e expropria os pequenos proprietários rurais, 

e na mesma sequência, os que não possuem a posse da terra, ocorre a migração para 

as cidades ou outras regiões; há também a ocorrência de conflitos agrários devido a 

disputa de áreas rurais não tituladas ocupadas por posseiros e camponeses, sendo 

essas áreas, de interesse dos produtores agrícolas do agronegócio, o que gera 

conflito de interesses com os ocupantes, como vem ocorrendo em Vilhena. Todavia, 
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a migração ascendente para as cidades engrossa o quantitativo de trabalhadores 

agrícolas não rurais, forma um exército de mão de obra, hora muitas vezes em 

reserva, para atender as atividades agrícolas e agroindustriais, principalmente para 

os períodos de safra. 

A maior parte da mão de obra incorporada pela agricultura científica é 

especializada, salvo algumas atividades que não são mecanizadas e necessita de 

mão de obra sem qualificação específica. Desenvolve um mercado de trabalho 

agrícola hierarquizado, com trabalhadores especializados nos diversos setores 

ligados ao agronegócio, aumenta a divisão de tarefas, funções produtivas e 

administrativas, apresenta novas dinâmicas populacionais com profissionais 

especializados de origem e vivência urbana (ELIAS, 2007). 

A cidade se torna o centro da realização da produção agrícola moderna e 

articula o consumo produtivo e consumptivo13. Algumas cidades se tornam novos 

centros, enquanto outras perdem função exercida em períodos anteriores, ocorre uma 

maior especialização dos núcleos urbanos e aprofunda a divisão territorial do trabalho 

com a criação de mais fluxos (MALDONADO et al., 2017). Essa especialização 

modifica a relação pretérita campo-cidade, com novos elementos estruturantes, 

promove o êxodo rural com uma migração ascendente e a migração descendente de 

profissionais especializados no agronegócio (ELIAS, 2007; SANTOS, 2005). 

O agronegócio globalizado gera desigualdades socioespaciais, como o 

crescimento desordenado das cidades, o que resulta em carência de infraestruturas 

(ELIAS, 2006, 2007), onde as cidades do agronegócio têm uma urbanização 

acelerada e passa a apresentar problemas semelhantes às cidades maiores, 

proporcionados pela população de menor renda.  

As cidades do agronegócio promovem o desenvolvimento no campo e na 

cidade, implanta fixos e aumenta os fluxos diversos, gera riquezas, mas promove 

desigualdades espaciais com desenvolvimento excludente e uma urbanização 

desigual, principalmente nas periferias, com ocupações não planejadas e deficiente 

de infraestruturas (FREDERICO, 2010; FIORAVANTI, 2018; CASTILLO et al., 2016). 

Essas periferias demoram a ser reconhecidas pelo poder público, ficam sem o 

                                                 
13 Consumo produtivo está relacionado ao consumo de todos os tipos de serviços e bens materiais, 
mão-de-obra, insumos, pesquisa cientifica, transportes, comunicação, empregados em determinada 
produção. O consumo consumptivo complementa o consumo produtivo, está vinculado a demanda da 
sociedade (SANTOS, 1996, p. 54). 
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atendimento de infraestrutura básica como água tratada, esgoto, dentre outras. O 

agronegócio é importante para a região em que se encontra, gera divisas para a 

arrecadação pública, atrai a abertura de novas empresas, movimenta a economia 

local, imprime o funcionamento da cidade e uma dinâmica particular à cultura 

praticada, no entanto, não promove a distribuição da riqueza, ao contrário, ocasiona 

uma maior concentração de riqueza para a minoria, a detentora do capital. 

 

1.2 A CIDADE DO AGRONEGÓCIO  

 

Com a expansão da agricultura científica ocorre uma multiplicação das cidades 

do agronegócio por todas as regiões brasileiras, as quais desempenham muitas 

funções e se transformam para satisfazer as exigências da agricultura científica, 

responsáveis pelo surgimento de novas territorialidades em todo o Brasil moderno 

(ELIAS, 2006).  

É visível o crescimento das áreas urbanas e urbanização, ou mesmo a criação 

de municípios nas áreas nucleadas pela agricultura científica que apresenta 

características ligadas à produção agrícola ou transformação industrial. Essas regiões 

recebem investimentos e formam os focos dinâmicos da economia agrária com a 

difusão de vários ramos do agronegócio globalizado (ELIAS, 2011). 

Conforme o dinamismo da agropecuária, a região agrícola moderna pode ser 

diversificada e possui cidades do agronegócio com funções diferentes, de acordo com 

o produto agrícola ou industrial produzido. Como exemplo, temos a região de Ribeirão 

Preto no estado de São Paulo que se transforma desde os anos de 1970, com os 

sistemas agroindustriais sucroalcoleiros e de suco de laranja (ELIAS, 2006). 

Algumas cidades do agronegócio pertencentes à Região de Ribeirão Preto, 

destaca-se com o agronegócio sucroalcoleiro, com a produção agrícola da cana-de-

açúcar e agroindustrialização de álcool e açúcar, está moldada para atender as 

necessidades da produção agrícola e agroindustrial, fornece insumos agrícolas e da 

agroindústria de transformação, produz peças para montagem de usinas de moagem 

de cana-de-açúcar, como a cidade de Sertãozinho. Já a cidade de Matão é voltada 

para atender as demandas da fruticultura, com o fornecimento de insumos, maquinário 

para o plantio, tratos culturais, colheita, logística e industrialização da laranja para a 

produção do suco concentrado, voltado ao mercado externo. Em Matão tem empresas 
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específicas para a prestação de serviços aos fruticultores, desde o preparo do solo à 

colheita (ELIAS, 2003). 

O campo se torna extremamente diferenciado pela multiplicidade de objetos 

geográficos que o formam com conteúdo informacional cada vez mais distinto, faz 

com que a cidade se desenvolva atrelada às atividades agrícolas e agroindustriais.  

A edição 849 de agosto de 2005 da revista Exame, Caderno Agronegócio traz 

Vilhena como um dos 10 municípios mais dinâmicos da fronteira agrícola nacional, e 

apontava o índice de exportação de 31 milhões de dólares em 2004 com a produção 

da agricultura e pecuária, e a soja sendo o carro chefe, apresenta boa produtividade 

chegando a 3,2 toneladas por hectare14 (RONDONIAOVIVO, 2007; SALOMÃO, 

SEIBEL, 2005). Atrelada a produção agropecuária ocorreu a urbanização e 

crescimento do comércio acompanhando o crescimento da produção no campo. 

A cidade de Lucas do Rio Verde, no estado do Mato Grosso, teve um intenso 

crescimento no setor do agronegócio com as atividades de grãos (soja e milho) e 

carnes (aves e suínos), apresenta industrias da cadeia de carnes e industrias da 

cadeia de grãos, teve como resultado transformações no campo e na cidade, de 

ordem material e social (GABRIG, 2016). Em 2014, Lucas do Rio Verde estava entre 

os 10 municípios brasileiros que mais cresceu a partir dos anos 2000, saiu de uma 

população de 19.316 para 52.843 habitantes estimados para o ano de 2013 (ARAUJO, 

2014). Em comum, todos os municípios que cresceram têm a agricultura como base, 

o que mostra a força do agronegócio em se materializar, forma as regiões produtivas 

agrícolas que cresce com a produção no campo e urbanização das cidades. 

As cidades alicerçadas ao agronegócio tendem a ser mais vulneráveis, por sua 

economia ser dependente de um único setor produtivo, é o elo mais frágil dos circuitos 

espaciais produtivos (ELIAS, PEQUENO, 2007; FREDERICO, 2011). São vulneráveis, 

pelo fato que, se ocorrer uma crise no mercado internacional, e os importadores 

deixarem de comprar essa commodity, o município deixa de vender a produção 

agrícola e provoca uma crise econômica, devido a economia municipal estar ligada a 

                                                 
14 Em consulta realizada junto a especialistas do agronegócio pela revista Exame, edição 849, 
publicada no Guia Exame 2005 – Caderno Agronegócio, o município de Vilhena, localizado no Cone 
Sul de Rondônia, divisa com o Mato Grosso, está sendo considerado um dos 10 mais dinâmicos na 
fronteira agrícola brasileira. Fazem parte das outras nove cidades citadas pelos especialistas – 
consultores, empresários, produtores rurais, pesquisadores, entidades do setor e integrantes do 
governo, Balsas (MA), Linhares (ES), Luiz Eduardo Magalhães (BA), Mineiros (GO), Primavera do Leste 
(MT), Rio Verde (GO), Santarém (PA), Sorriso (MT), e Uruçuí (PI) (SALOMÃO e SEIBEL, 2005). 
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esse produto agrícola, como a principal fonte de movimentação financeira no comércio 

local. 

Paralelo ao agronegócio, diversas outras empresas se instalam na cidade, bem 

como uma população flutuante que está ligada de forma direta ou indireta ao 

agronegócio impulsionando a cidade na expansão urbana, movimentando a economia 

de modo geral.  

A expansão do período técnico-científico-informacional impulsiona as 

mudanças socioespaciais, traz certas especializações produtivas ao campo e à cidade 

(SANTOS, 2008). A modernidade do campo brasileiro repele os pobres, porém, os 

trabalhadores da agricultura capitalista vivem cada vez mais nos espaços urbanos.  

O que estamos chamando de “meio técnico-científico é o momento histórico na 

qual a construção ou reconstrução se dá com um crescente conteúdo de ciências, de 

técnica e de informação” (SANTOS, 2005, p. 35). O meio técnico-científico é marcado 

pela presença da ciência e da técnica nos processos de remodelação do território, 

essenciais às produções hegemônicas, para as quais a informação é o motor do 

processo social (SANTOS, 2005, p. 35). A remodelação ocorre tanto no meio rural 

quanto no meio urbano, com aportes maciços de investimentos em infraestrutura, 

graças ao avanço tecnológico. 

A configuração do território é formada pelo conjunto de sistemas de engenharia 

que o homem vai superpondo à natureza, de maneira a permitir que se criem 

condições de trabalho próprias de cada época (SANTOS, 2005). O espaço se torna 

fluido e permite maior mobilidade e circulação dos fatores de produção, produtos, 

mercadorias, além de uma maior integração do território surgindo as regiões 

concentradas, aqui definidas como uma área contínua onde uma divisão do trabalho 

mais intensa garante a presença conjunta das variáveis modernas.  

O meio técnico-científico propicia a manifestação do capitalismo em se 

geografizar de forma diferencial e contínua em algumas áreas, e dispersa no restante 

da nação. A tendência é a conquista de mais áreas e aprimorar a especialização de 

tarefas no território com uma subdivisão e diferenciação na espacialização dessas 

produções que são cada vez mais capitalistas (SANTOS, 2005). 

Santos (2005) pontua que a especialização do território, do ponto de vista da 

produção material, são as raízes das complementariedades regionais, se impõe uma 

nova divisão regional do trabalho. É a adaptação dessa região à nova realidade, 

geralmente imposta pelos grandes grupos econômicos ao se instalarem no território, 
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impõem as normas de produção, às quais o campo deve acompanhar os avanços 

tecnológicos para ser competitivo.  

O crescimento das funções administrativas e técnicas nas empresas rurais e 
agroindustriais cria a demanda de empregos, preenchidos tipicamente por 
profissionais de origem e vivência urbanas (GRAZIANO DA SILVA, 1989, p. 
19).  

 

À medida que o campo se mecaniza, provoca a expulsão do camponês, exige 

menos mão de obra, no entanto, essa mão de obra deve ser mais especializada, a 

contratação temporária se intensifica para os períodos de safra na região especialista. 

O consumo produtivo rural não se adapta às cidades, mas ao contrário, as 

adapta para fornecer o que é necessário para garantir a produção agrícola. Com a 

chegada de grandes empresas hegemônicas e industriais agrícolas, o sistema urbano 

se modifica devido as forças de transformação, capacidade de inovação tecnológica 

e poder de influência junto ao Estado, fazendo com que o território passe por tensões 

levando-o à mudanças rápidas e brutas dos sistemas territoriais que estão inseridos 

(SANTOS, 2005; COSTA SILVA, 2014; ELIAS, 2003; 2007; 2015). 

As transformações do território não são apenas resultados de uma pressão do 

sistema econômico, mas também o resultado do desenvolvimento da modernidade 

imposta pelos detentores do capital. Como exemplo, temos em Rondônia os grandes 

grupos como a Bunge, Cargill, Amaggi (grão), grupo frigorifico JBS, Marfrig, laticínios 

Tradição e Italac, entre outros, que possuem forte influência nas regiões que estão 

inseridos, influenciando no espaço rural e urbano, como também no meio político. 

No mês de agosto de 2015, o maior empregador do município de Chupinguaia, 

o abatedouro de bovinos Frigorífico Marfrig, anunciou o fechamento da planta, onde 

trabalhavam mais de 650 pessoas. A pequena cidade ficou um caos com a notícia, 

pois os funcionários do frigorífico representavam uma boa parcela do consumo 

consumptivo local. A empresa ficou fechada de agosto a setembro do mesmo ano, 

sendo reaberta após pressão dos trabalhadores, sociedade e do poder público 

(ROCHA, 2015; MARQUES, 2015). A partir do fechamento do frigorífico, é perceptível 

o problema de geração de emprego e renda que pode se desencadear quando o 

município está assentado apenas em uma base econômica. Acontecendo uma crise, 

se não tiver outra fonte de renda, o município pode passar por dificuldades. 

As cidades do agronegócio se mostram como meros componentes das regiões 

do fazer e não do reger (SANTOS, 2000), seguindo um modelo de produção 
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agropecuário global com base nos interesses exógenos comandados por imposições 

do mercado agrícola mundializado. 

 

1.3 GEOGRAFIA ECONÔMICA DA PRODUÇÃO AGRÍCOLA E PECUÁRIA NO 

BRASIL  

 

O Brasil possui grande extensão territorial com condições edafoclimáticas 

propicias a diversas culturas, o que possibilita diferentes janelas de produção da 

mesma cultura com diferença de meses entre as regiões brasileiras, proveniente da 

distribuição das chuvas com períodos de semeadura e colheita bem definidos. Essas 

características colocam o país como sendo privilegiado para a produção agrícola bem 

diversificada, sendo considerado o “celeiro do mundo” pela sua potência na produção 

de grãos, abastecendo vários mercados internacionais com commodities, e nosso 

foco está na commodity da soja (NOTÍCIAS AGRÍCOLAS, 2010; NAIANE; CABRAL, 

2008). Possui cinco regiões bem definidas, com temperatura, distribuição de chuvas, 

relevo, características que torna viável e favorece a prática agrícola.  

A produção agrícola e pecuária nacional é uma grande geradora de empregos 

no campo. O pessoal ocupado nos estabelecimentos agropecuários brasileiros 

corresponde a cerca de 15.036.978 de pessoas, sendo 67% da agricultura familiar, 

distribuídos em 5.072.152 estabelecimentos rurais com 77% pertencente à agricultura 

familiar, totaliza uma área de 350.253.329,273ha, com 23% da área sendo dos 

estabelecimentos da agricultura familiar. Esses estabelecimentos rurais praticam a 

agricultura e pecuária (CENSOAGRO, 2017). Os estabelecimentos rurais da 

agricultura familiar têm menor emprego de tecnologias que a agricultura moderna 

como o agronegócio, com máquinas e implementos agrícolas, geralmente a mão de 

obra é familiar, com a utilização da força física para os tratos culturais, plantio e 

colheita, realizando poucos investimentos na propriedade, geralmente por falta de 

recursos financeiros. 

O (Gráfico 1) mostra a distribuição da área em hectares dos estabelecimentos 

rurais brasileiros em 2017, dividida em quatro seguimentos. A área total ocupada 

pelas lavouras representa 18%, dividido em lavoura permanente e lavoura temporária. 

A lavoura temporária ocupa 55.254.410,893ha que corresponde a 87%, o restante, 

13% é de lavoura permanente com um total de 7.982.183,227ha. As áreas com matas 
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e florestas correspondem a 29% da utilização do solo, e as demais atividades “outros” 

a 8%. O restante do território 45% é de pastagens.  

Gráfico 1 – Brasil: utilização da terra em hectares pela agropecuária no ano de 2017 

 
Fonte: IBGE, Censo Agropecuário, 2017. 
Organização: Autor, 2020. 

 

Figura 6 – Brasil: produção nacional de soja em 2017 

 
Fonte: IBGE, Censo Agropecuário, 2017. 
 

Na safra de 2017 o país produziu cerca de 103.739.460,431 de toneladas de 

grãos de soja. Na (figura 6) é possível identificar que quatro Estados se destacam com 

produção superior a 10 milhões de toneladas dessa oleaginosa (IBGE, 2017). Mato 

Grosso, Rio Grande do Sul, Paraná e Goiás produziram juntos 72.010.699,48 
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toneladas da commodity soja representando 69,41% da produção nacional. Com essa 

produção, o Brasil foi o segundo maior produtor de soja na safra de 2017, ficando 

atrás apenas dos Estados Unidos (EMBRAPA, 2019). 

As áreas com pastagens têm a maior representatividade, com 45% do total do 

espaço rural dos estabelecimentos agropecuários brasileiros assentando um rebanho 

de 171.858.168 de bovinos divididos entre corte e leite, distribuídos em cerca 

2.521.249 estabelecimentos rurais15. Portanto, a agricultura e pecuária são 

predominantes no território nacional, com o destaque agrícola para a produção da 

commodity soja. 

Figura 7 – Rebanho bovino brasileiro em 2017 

 
Fonte: IBGE, Censo Agropecuário, 2017. 

 

Conforme a (Figura 7), se percebe uma maior concentração do rebanho bovino 

na região Centro Oeste. Os cinco estados com maior rebanho bovino, Mato Grosso, 

Minas Gerais, Mato Grosso do Sul, Goiás e o Pará somados, representam 54,89% do 

rebanho nacional, com 94.339.635 de bovinos. 

Na (Figura 8) é possível visualizar a distribuição do rebanho bovino leiteiro pelo 

país, com destaque para os estados de Minas Gerais, Goiás, Rio Grande do Sul, 

Paraná e Santa Catarina, que aparecem nas cores mais escuras, juntos, esses 

estados ordenham 56% das vacas brasileiras correspondendo a 6.537.959 animais 

                                                 
15 Dados relativos à data de referência (30/09/2017), Censo Agropecuário. 
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produzindo o equivalente a 30.156.279 (x1000) litros de leite distribuídos em 

1.176.295 estabelecimentos rurais. Esses mesmos Estados são os maiores 

produtores de leite do país, e representam 71% de todo o leite produzido. 

Figura 8 – Rebanho bovino brasileiro por vacas ordenhadas em 2017 

 
Fonte: IBGE, Censo Agropecuário, 2017. 

 
Tabela 2 – Agronegócio no Brasil: população ocupada (PO) entre 2017 e 2018 
Descrição/ano 2017 2018 Variação 

Insumos 224.580 221.365 -1,43% 

Primário 8.418.140 8.353.439 -0,77% 

Indústria 3.860.849 3.839.267 -0,56 

Serviços 5.728.084 5.792.210 1,12% 

Agronegócio 18.231.655 18.206.282 -0,14% 

Brasil total 90.647.049 91.860.464 1,34% 

Agronegócio/Brasil 20,11% 19,82%  

Fonte: Cepea/Esalq-USP, 2018.  
Organização: Autor, 2020. 
 

A cadeia do agronegócio tem grande importância no mercado de trabalho, 

emprega um grande quantitativo de trabalhadores, como pode ser visto na (Tabela 

02). Os segmentos que incorporam o agronegócio tiveram uma pequena queda, 

porém, a parte de serviços teve crescimento positivo, considerado pelos economistas 

como estabilizado (CEPEA/ESALQ-USP, 2018). Em 2018, mais de 18 milhões 

trabalhadores brasileiros estavam empregados no agronegócio representando 1/5 da 

população ocupada. O setor primário é o maior gerador de empregos, com mais de 

8,3 milhões de trabalhadores. No entanto, com a implantação da mecanização 
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agrícola, o campo necessita cada vez menos de mão de obra, as máquinas agrícolas 

substituem o trabalho físico pelo mecânico nas atividades que são possíveis realizar 

a implantação da tecnologia, conforme a atividade agrícola, principalmente nas 

regiões produtoras de grãos. 

Fazendo um comparativo das exportações brasileiras, realizadas no ano de 

2018, temos que a oleaginosa soja (grãos e triturada, farelo, resíduo e óleo) 

representou 16,8% (40,19 bilhões de dólares) do total exportado. O Brasil exportou 

cerca de 239,26 bilhões de dólares em produtos básicos, produtos manufaturados, 

produtos semimanufaturados, e operações especiais. O agronegócio, com a 

exportação de grãos e derivados e a commodity soja, tem forte peso para a balança 

comercial, correspondendo a 20% do total exportado em produtos básicos, como pode 

ser visto no (Gráfico 2), sendo a soja o maior percentual (14%) em dólares exportado 

pelo Brasil para diversos países.  

Gráfico 2 – Brasil 2018: Principais Produtos Exportados (PPE) e Fator Agregado, 
Produtos Básicos (%) 

 
Fonte: MDIC (Visualizações de comércio exterior), 2019. 
Organização: Autor, 2019. 

 

Caso ocorra uma crise na economia mundial ou embargo para esses produtos, 

o Brasil poderá ter problemas econômicos devido à insuficiência de demanda, reduz 

o preço da commodity e gera crise no mercado interno. Por isso, é um risco algumas 

regiões produtivas ficarem reféns do agronegócio e terem uma pauta de produção 

estreita como ocorre em muitas regiões, sendo que, qualquer oscilação no mercado 

externo acaba refletindo na economia interna. Com esse percentual, pode ser 

percebido o peso que tem o agronegócio sojífero para a balança comercial. 
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A (Figura 9) traz os principais países importadores de produtos, mercadorias e 

commodities brasileiros no ano de 2018. Apenas três países foram responsáveis por 

adquirir 44,93% das exportações, perfazendo um total de 107,54 bilhões de dólares; 

a China com 63,93 bilhões (26,7%), seguida dos Estados Unidos com 28,7 bilhões, e 

em terceiro a Argentina com 14,91 bilhões de dólares. 

Figura 9 – Destino das exportações brasileiras para o mundo, no ano de 2018 

 
Fonte: MDIC, 2019. 

 

A exportação dos produtos básicos foi responsável por 46,3% do total 

comercializado com o mundo. Através do (Gráfico 2) e (Figura 9) podemos perceber 

a importância que tem o setor primário, sendo responsável por quase a metade de 

todo o volume exportado, com um montante de 110,77 bilhões de dólares, com a 

commodity soja sendo o carro chefe. É possível visualizar como o Brasil é um país 

com a economia assentada na agropecuária, onde se destaca a soja (14%), farelo e 

resíduo da extração do óleo de soja (2,8%), carne de frango congelada, fresca e 

miúdos (2,5%), carne de bovino congelada, fresca ou resfriada (2,3%), café cru em 

grão (1,8%) e milho cru em grão (1,6%) que somados representam 25% de todos 

produtos básicos exportados no ano de 2018. 

Na safra brasileira de 2017/2018 foram colhidas cerca de 116.996.000 de 

toneladas de grãos de soja. Desse total, o consumo interno absorveu 

aproximadamente 40,51% da produção para atendimento da demanda doméstica com 
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a extração de óleo e derivados, e manutenção de estoques, sendo o excedente 

exportado, que contribuiu para engordar a vultuosa cifra vista no (Gráfico 2). 

A área plantada da oleaginosa soja (Gráfico 3) teve um aumento ascendente 

nos últimos 20 anos, ficando um acumulado de 267%. A área plantada na safra 

1997/1998 foi de pouco mais de 13 milhões de hectares para pouco mais de 35 

milhões de hectares na safra 2017/2018. Nesse mesmo período, a produção saiu de 

um patamar de 31 milhões de toneladas para quase 117 milhões de toneladas da 

oleaginosa soja. O crescimento da produção é proveniente de fatores como a 

disponibilidade de terras, demanda mundial, empresas/grupos/produtores 

interessados em investir no Brasil, e as políticas públicas voltadas para o agronegócio. 

Gráfico 3 – Brasil: safras de soja 1997/98 a 2017/18, área (ha) e produção (ton), 
(X1000) 

 
Fonte: CONAB/Série histórica, 2019a. 
Organização: Autor, 2019. 

 

No (Gráfico 04) é possível observar as principais culturas praticadas pelo Brasil 

a partir da década de 1950, por área plantada em hectares. A cultura do milho foi 

ascendente de 1950 a 1970, ficando estabilizada a área plantada até 1980 e volta a 

ter crescimento ascendente a partir de meados da década de 1990. A cultura do café 

apresentou um crescimento até a década de 1960, depois estagnou em um pequeno 

decréscimo, de 1975 a 1985 manteve crescimento e na década de 1990 apresenta 

um decrescimento até a atualidade. A cultura da cana-de-açúcar manteve 

crescimento, sendo mais acentuado na década de 1980, incentivada pelo governo 

com o Programa Proálcool para a produção de combustíveis renováveis e a frota de 

veículos movido a álcool combustível, esse crescimento se mantém até a atualidade. 
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O cultivo do trigo manteve crescimento constante até a década de 1980, apresentou 

uma redução a partir de meados da década de 1990, voltando a ter crescimento nos 

anos 2000 até a atualidade. 

Gráfico 4 – Brasil: produção agrícola, área colhida e produto de 1950 a 2017 

 
Fonte: IBGE, Censo Agropecuário Série Histórica, 2019. 
Organização: Autor, 2019. 

 

Ao comparar o (Gráfico 3) com o (Gráfico 4) é possível observar que o cultivo 

da soja sempre foi ascendente e se destacou dos demais produtos agrícolas 

praticados nacionalmente e já consolidado. A soja apresenta um crescimento linear a 

partir de meados da década de 1990, ganhando o mercado externo, e o Brasil vindo 

a se tornar o segundo maior produtor do grão. 

No conjunto da produção agropecuária do país, esse setor primário da 

economia brasileira tem apresentado constante crescimento ao longo das últimas 

décadas com aumento crescente das exportações, o que faz aumentar a arrecadação 

ao erário público e manter superavitária a balança comercial do país. Os resultados 

apresentados pela agropecuária no país justificam as políticas públicas voltadas para 

incentivar e expandir o agronegócio, sendo o setor considerado a força motriz para o 

crescimento econômico e agropecuário do país, somado aos processos da 

globalização que invadem áreas rurais menos dinâmicas, sendo o que Santos (2000) 

chama de espaços de reservas, obtendo êxito com suas políticas públicas e 

investimentos privados, que passa a ocupar áreas da pecuária extensiva e do 

campesinato.  

O resultado dessas políticas de incentivo ao agronegócio vem do campo com 

a produção de commodities. Esse produto é para atendimento da demanda externa 
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(exportação), porém, uma menor parte atende à demanda doméstica. O governo dá 

incentivos aos produtores rurais e cria linhas de crédito, incentivos fiscais a instalação 

de empresas, o que favorece a implantação e ajuda a desenvolver o agronegócio. O 

mesmo não ocorre com a agricultura familiar, com incentivos e linhas de crédito, 

principalmente na Amazônia, com boa parte das propriedades rurais sem a titulação 

da terra, o que não permite ao pequeno produtor ter acesso às linhas de crédito e 

inviabiliza fazer investimentos na propriedade com recursos de financiamento. Como 

grande parte dos agricultores familiares vivem da terra, sobra pouco para fazer 

investimentos na propriedade com melhoria de pastagens, melhoria do rebanho 

bovino de corte e leite, investimento em lavoura como a irrigação, principalmente da 

fruticultura e dos cafezais na região central de Rondônia, e demais assentamentos 

espalhados pelo Estado. 

A produção da agricultura familiar chega à mesa dos consumidores brasileiros 

diariamente, através das frutas, verduras, produtos lácteos, carnes etc., que são 

beneficiados nas (agro)-indústrias e abastecem os mercados locais. Muitas dessas 

(agro)-indústrias são familiares e beneficiam os produtos provenientes da agricultura 

familiar, como ocorre em Rondônia. 

 

1.4 GLOBALIZAÇÃO FINANCEIRA E LAND GRABBING  

 

O início do século XXI foi marcado com uma nova safra de capitalistas no 

campo brasileiro, com grandes empresas sendo controladas por fundos financeiros e 

corporações ligadas a outros ramos da economia atuando em diferentes culturas e 

etapas produtivas (FREDERICO; GRAS, 2017). A estratégia dessas empresas é a 

obtenção de lucros atrelado à mineração, produção de energia, produção de grãos, 

agrocombustíveis, floresta plantada, com maior intensidade na fronteira agrícola em 

expansão nas regiões Norte, Nordeste e Centro-Oeste brasileiro. Regiões em que há 

uma “disponibilidade” de terras a preços mais acessíveis que em regiões com o 

agronegócio já consolidado. 

A partir dos anos 2000 ocorre a elevação dos preços das principais 

commodities agrícolas no mercado internacional. Conforme pode ser visto no (Gráfico 

5), há uma elevação acentuada do commodity soja a partir do ano de 2006 e 

apresentou um aumento superior a 180% no acumulado de 2006 a 2019. No mês de 

março de 2006, a saca de soja foi negociada a R$27,70 reais, e passados 13 anos, 
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em março de 2019, foi negociada a R$77,70 reais. Nesse período, a inflação medida 

pelo IGP-M registrou uma valorização acumulada de 111,16% (FORMIGONI, 2019). 

O aumento acumulado para a commodity foi de 68,84% maior que a inflação do 

período analisado. Ou seja, a soja apresentou um crescimento bem superior à 

inflação, o que proporcionou maior lucratividade para os produtores rurais, e 

consequentemente, maiores investimentos para a agricultura moderna e produção de 

commodities com investimentos em inovações tecnológicas (máquinas, implementos, 

etc.) e aumento de áreas com lavouras.  

Gráfico 5 – Evolução diária do preço da soja, em valor nominal, indicador Cepea 
(Paranaguá – PR), entre março de 2006 e março de 2019 

 
Fonte: FORMIGONI, 2019. 

 

A produção agrícola aumenta acompanhando a demanda mundial, e os países 

que não produzem para atendimento da demanda interna vão em busca de 

commodities ou terras agrícolas com preços acessíveis nos países que tem disponível 

terras e produtos agrícolas. Os capitais financeiros em busca de alta rentabilidade 

proporcionada pelos ativos agropecuários e com interesse em garantir o 

abastecimento interno com alimentos, buscam o controle de terras em outros países, 

ficando esse fenômeno conhecido como “land grabbing” (FREDERICO e GRAS, 

2017). 
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Um dos principais fenômenos responsáveis pela land grabbing são os private 

equity-PE16. Os PE são quaisquer investimentos em ativos ou em empresas privadas 

não listados em bolsas de valores (PREQIN, 2015). São fundos que consistem na 

compra, gestão e venda de ativos de empresas com grande potencial de precificação 

(FREDERICO; VARROTTI, 2017). O agronegócio é um bom investimento, pois a 

população mundial está em crescimento constante e a produção agrícola deve 

acompanhar essa demanda. 

A terra se tornou um dos principais fatores de produção requeridos pelos 

produtores no processo de acumulação do capital no modelo atual do agronegócio. O 

capital financeiro internacional é atraído por megaempresas que alcançaram uma 

dimensão translatina (BORRAS Jr. et al. 2012). A distinção das megaempresas para 

as grandes empresas agrícolas argentinas é definida por Gras e Sosa Varrotti (2013), 

sendo a megaempresa controladora de grandes faixas de terra, superiores a 100 mil 

hectares. 

O aumento do preço das commodities gera interesse dos capitais financeiros 

em investir no agronegócio, esses investidores procuram se vincular às empresas com 

forte potencial de crescimento, podendo chamar essas megaempresas argentinas de 

startups agrícolas. As empresas startups são uns dos destinos favoritos dos capitais 

de risco ou especulativo, constituem projetos de investimentos que prometem um 

grande retorno (SOSA VARROTTI, 2017).  

Para Borras Jr. et al. (2012), o fenômeno land grabbing representa a 

apropriação, uso e controle de terras agricultáveis e demais recursos naturais, como 

um reflexo às estratégias da dinâmica de acumulação de capital. É por essas e outras 

razões que vemos empresas multinacionais, trading, e megaempresas instaladas no 

território brasileiro produzindo desde insumos agrícolas, defensivos, máquinas e 

equipamentos agrícolas, financiamento de produtores, produção de grãos e 

beneficiamento, voltados para o mercado internacional. O investimento em terras é 

uma forma particular do período capitalista atual com a atividade de especulação 

imobiliária. 

 

                                                 
16 Na Inglaterra, a primeira empresa de private equity denominada Industrial and Commercial Finance 
Corporation (ICFC), foi criada em 1945, com intuito de financiar pequenas e medias empresas recém-
criadas. Nos EUA, a primeira empresa de private equity foi a American Research and Development 
Corporation, em 1946, com o objetivo de incentivar os investidores privados a financiar os negócios 
criados pelos soldados que retornavam da Segunda Guerra Mundial (SINGH, 2008). 
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Figura 10 – Fenômeno Land Grabbing 

 
Fonte: Site do cartunista Polyp, 2019. 

 

A (Figura 10) traz uma representação do fenômeno land grabbing. Traduzida 

para o português, a expressão land grabbing faz referência a “apropriação de terra” 

(tradução nossa), ou seja, é a apropriação e o controle de terras e recursos em grande 

escala, por grandes corporações articuladas, em sua maioria, com capital financeiro 

internacional (BORRAS Jr. et al, 2011; FREDERICO; VARROTTI, 2017). O que 

propiciou esse fenômeno foi a: 

[...] liberalização e desregulamentação tomada inicialmente pelos Estados 
mais poderosos, particularmente Estados Unidos e Inglaterra, respaldadas e 
difundidas a outros países por instituições supranacionais, como o Fundo 
Monetário Internacional e o Banco Mundial, puseram fim ao controle de 
movimento de capitais, permitindo a integração internacional dos mercados 
financeiros nacionais (FREDERICO; GRAS, 2017, p. 14). 
 

Com a remoção das regulamentações e dos controles nacionais, ocorre a 

liberalização dos mercados de câmbio, proporcionando a oferta de títulos públicos a 

operadores estrangeiros e, consequentemente, a entrada de empresas estrangeiras 

na bolsa de valores (FREDERICO; GRAS, 2017). Com a descompartimentalização 

abre caminho às inovações financeiras e aplicação de novas formas monetárias não 

bancárias.  
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Com essas medidas, ocorre a abertura dos mercados nacionais e a derivação 

de ativos financeiros como os fundos de pensão e fundos mútuos, que passam a 

investir em empresas já consolidadas (nacionais e estrangeiras), fazem a abertura de 

ações como a LSC Agrícola, Vanguarda Agro e Tibo Agro, e estrangeiras, como a 

Mitsui, Mitisubishi e Soytz (japosena), Brookfield (canadense), Calyx (francesa), Sollus 

Capital, Agrinvest e Iowa Brasil (EUA), El Tejar, Cresud/Brasil Agro, MSU, Adecoagro 

e Los Grobo (argentina) (FREDERICO; GRAS, 2017). 

Os investimentos desses fundos, seja em terras, seja em produção, são 

vantajosos, seja pelos juros auferidos ou pela renda da terra (PAULANI, 2012). Para 

Harvey (2013), a terra é um capital fictício, se iguala a um investimento que rende 

juros. Os investidores obtêm lucros mediante o capital tomado como empréstimo. 

Com a elevação dos preços das commodities agrícolas a nível global, ocorre 

um crescimento de investidores financeiros em terras a partir dos anos 2000, devido 

à rentabilidade futura que remunera em média 20% ao ano (GRAIN, 2008; 

FREDERICO; GRAS, 2017). Com disponibilidade de terras agricultáveis e condições 

edafoclimáticas, com o preço do hectare mais baixo ao comparar com outros países, 

o território nacional tornou-se atrativo para o capital financeiro internacional. 

Em artigo publicado no ano de 2002, na Agrofolha Agricultura, por Mauro 

Zalafon intitulado “Norte-americanos vem ao Brasil plantar soja”, Zalafon ressalta que 

nos últimos 20 anos, 30 grupos estrangeiros chegaram ao Brasil e outros 20 grupos 

analisam investir em solo brasileiro. Destaca que a atração principal dos grupos 

estrangeiros é o custo da terra que: 

Colocados na balança, pesam a favor dos brasileiros, que, na última década, 
registram aumentos constantes de produtividade. Um hectare de terra em 
Iowa, o file mignon da produção norte-americana de soja, custa US$6.500 
(R$16,25mil). Nas regiões de fronteiras agrícola brasileiras, o custo do 
hectare é de US$163 (R$407) para terra bruta, diz Galvão. Com US$280 
(R$700), a terra fica em condições de produzir (ZALAFON, s/n. 2002).  

 

Há uma valorização da terra norte-americana, e a tendência de 

estrangeirização para a produção agrícola, sendo os países do cone sul e 

principalmente o Brasil de interesse de investidores, ao se comparar o preço do 

hectare de terra com outros países produtores de grãos, temos terra a preços 

relativamente várias vezes mais baixos, sendo 14 vezes menor em comparação ao 

hectare norte-americano (ZALAFON, 2002). 
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Em levantamento realizado no ano de 2019, por Essig (2019), o preço do 

hectare de terras agricultáveis para a produção de grãos no cinturão agrícola dos 

Estados Unidos chegou a custar R$ 75.000,00 reais, enquanto no Brasil, na região 

Centro Oeste, um hectare custava em média, à época, R$ 9.000,00 reais, no Sudeste 

R$ 15.000,00, e no Sul do país R$ 21.000,00, sendo que o preço médio registrado no 

país ficou em R$ 10.280,00. 

Países como China, Japão, Qatar, dentre outros, por não possuir recursos 

suficientes em seus territórios, buscam outros territórios para produzir e garantir o 

atendimento da demanda interna. Os especuladores financeiros, como os fundos de 

pensão, dentre outros, veem possibilidade de auferir lucros e maximizar a renda em 

médio e longo prazo (FREDERICO; GRAS, 2017).  

Com o ingresso desses investidores, foi possível a capitalização das empresas 

para a compra de terras, produção, comercialização e processamento, possibilitando 

a translatinização para outros países da América Latina, principalmente o Brasil, 

Paraguai, Uruguai e Argentina. As maiores empresas Argentinas chamadas de 

megaempresas controlam mais de dois milhões de hectares de terras agricultáveis 

distribuídas pelos países do cone sul (Argentina, Brasil, Paraguai, Uruguai e Bolívia), 

com a produção de grãos (soja, milho, arroz, algodão, trigo, girassol) e 

agrocombustíveis (produção de açúcar, etanol, energia), produção agroindustrial e 

produção pecuária (FREDERICO; GRAS, 2017). Grandes empresas argentinas, que 

cresceram e se consolidaram, abriram capital e passaram a buscar por terras 

agricultáveis a baixo preço nos países do cone sul, capitando recursos e ampliando a 

produção de grãos (principalmente da oleaginosa soja) comprando e arrendando 

terras. 

Áreas ocupadas por outras atividades e com baixo preço por hectare, são 

propícias a serem incorporadas ao agronegócio. Essas áreas possuem baixo preço 

para o agronegócio por não terem sido preparadas para a agricultura moderna, bem 

como a localização (longe de centros consumidores ou portos de exportação), com 

deficiência ou falta de infraestrutura. A partir do momento em que essas áreas são 

preparadas para a atividade agrícola moderna, ou com a implantação de 

infraestrutura, o valor de comércio se multiplica, consolidando a fronteira agrícola na 

região. 

Para Martins (2009), a fronteira enseja conflitos, como a grilagem de terras e 

apropriação de terras de assentados que passam o direito de posse devido a condição 
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de vulnerabilidade econômica. A expansão da fronteira agrícola influencia a aquisição 

e apropriação de terras agricultáveis para o agronegócio por grandes produtores e 

grandes empresas/grupos, pressionando de forma direta e indireta as comunidades 

tradicionais, unidades de conservação, terras indígenas e assentamentos rurais, 

gerando conflito pelo uso e valorização dos espaços rurais.  

Com a espacialização do agronegócio na Amazônia com a agricultura moderna, 

os espaços coletivos e territórios tradicionais ficam ameaçados, pressionados e 

aliciados pela valorização da terra que vem com as frentes de expansão do capital 

agrário-financeiro, a partir das coerções territoriais do agronegócio para expandir o 

espaço da agropecuária que se dá com a incorporação de áreas protegidas, áreas 

públicas, fazendo expandir a fronteira na Amazônia com violência e crime ambiental 

(BECKER, 1995; MELLO-THÉRY, 2011; COSTA SILVA; CONCEIÇÃO, 2017; COSTA 

SILVA; MICHALSKI, 2020). 

A maior consequência da expansão da agricultura moderna recai sobre os 

produtores familiares, podendo potencializar conflitos e problemas de ordem social no 

espaço rural. Os países que compõem a América Latina e passaram pelo fenômeno 

land grabbing, Borras Jr. et al. (2012) apontam para a concentração fundiária e o 

monopólio por monoculturas agrícolas. Com o monopólio da produção agrícola pelo 

agronegócio, o modelo de produção familiar é excluído por não se encaixar nos níveis 

de competitividade e coloca em risco a diversidade produtiva, devido a concentração 

fundiária. Para Almeida e Guida (2017) desvelar essa lógica excludente e propor 

novos usos e novas organizações do território torna-se urgente e necessário. Deve-

se colocar um freio na expansão da agropecuária nas áreas menos dinâmicas do 

agronegócio, devido aos ritos culturais como apresentam as comunidades 

amazônicas, das quais a produção é de pouco interesse para o mercado global, e o 

agronegócio busca se apossar dessas áreas. 

Nessa disputa de território, as empresas e grandes grupos sempre saem 

ganhando, muitas vezes com o apoio do poder público, visto que a agricultura familiar 

não tem estrutura, nem condições financeiras de concorrer com esses detentores do 

capital, que muitas vezes, mesmo com o elevado preço da terra, compra o direito de 

posse dos pequenos produtores, como ocorre na Região de Vilhena, em especial, nos 

municípios de Cerejeiras, Cabixi e Corumbiara, que tentados pela valorização da terra, 

acaba cedendo ao agronegócio e muitos vão continuar as atividades agrícolas em 

outras áreas ou migram para as cidades (PESQUISA DE CAMPO, 2020). O 
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investimento do agronegócio na aquisição de novas áreas movimenta o comércio de 

terras, e o interesse por abertura de áreas que ainda não estão legalizadas ou 

destinadas, geralmente já possuem posseiros e povos tradicionais que acabam 

perdendo ou reduzindo seu território para o agronegócio (COSTA SILVA, 2014, 2015; 

COSTA SILVA; DANDOLIN, 2018).  

Em algumas disputas por terra, os moradores são pressionados a sair por força 

do capital através da expulsão dos que não possuem título da terra, ocorrendo a 

destruição de bens, casas, roças, ameaças de morte, outros casos por grilagem de 

terras com apoio da justiça através de reintegração de posse, onde ocorre dos antigos 

proprietários apresentarem documentos fraudulentos, devido ao proprietário já ter 

perdido o direito da posse há anos, e recorre à justiça, como vem ocorrendo em 

Rondônia, que registrou 105 áreas em disputa judicial no ano de 201917. Essa situação 

leva os posseiros e povos tradicionais ao enfrentamento, o que contribui para 

aumentar as estatísticas dos conflitos agrários. Pesa em favor dos investidores, 

grupos empresariais e grandes fazendeiros, o poder do capital e influência política 

junto ao poder público. 

Atualmente, a fronteira agrícola moderna se constitui com as inovações 

tecnológicas desenvolvidas no período técnico-científico-informacional e incorporadas 

na atividade de produção agrícola a partir do agronegócio, chegando a diferentes 

regiões, expandindo a agricultura moderna para regiões que ainda não estão 

plenamente incorporadas à atividade agrícola (COSTA SILVA; MICHALSKI, 2020). 

Em obra publicada pelo Programa de Pós-Graduação em Desenvolvimento 

Rural-PGDR da Universidade Federal do Rio Grande do Sul-UFRGS, intitulado 

“Agriculturas empresariais e espaços rurais na globalização: abordagens a partir da 

América do Sul”, sob organização de Bühler et al. (2016), discutem-se a produção de 

commodities a partir do termo “agriculturas empresarias”, por ser menos abrangente 

que o termo agronegócio, sendo um novo modelo de organização da produção 

agropecuária, tendo em vista o atendimento do mercado global e uma grande 

aplicação de recursos tecnológicos e utilização de capital. As mudanças estão ligadas 

ao modo de produzir, sendo cada vez mais capitalistas impulsionadas pelas grandes 

corporações presentes nas regiões. 

                                                 
17 Dados apresentados em audiência pública realizada pelo Ministério Público Federal, realizado em 
22 de agosto de 2019 (PESQUISA DE CAMPO, 2019). 
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As agriculturas do tipo empresarial desenvolvem formas de produção em que 

o assalariamento é predominante, as atividades são especializadas, a tomada de 

decisão é separada do ato produtivo e o aporte financeiro é frequentemente externo, 

sendo um esquema capitalista de criação de valor que se baseia na geração de 

commodities. As agriculturas empresariais estão incorporando novos atores à rápida 

expansão das áreas produtivas e um aumento do volume de recursos utilizados, 

atrelado à conjuntura comercial e financeira internacional (BÜHLER et al., 2016). 

A territorialização das agriculturas empresariais incorpora grandes áreas onde 

já se pratica a agropecuária ou não, ensejando em uma forte especialização produtiva 

que os grandes estabelecimentos favorecem à região, onde novos atores concebem 

a terra como um ativo financeiro, fonte de especulação. Portanto a obra organizada 

pelos autores Bühler et al. (2016) faz uma análise das formas de organização da 

produção agrícola com as diferentes categorias de agriculturas empresariais nos 

territórios regionais e na economia nacional. É abordada uma temática 

contemporânea vinculada às alterações sobre a economia agrícola com a implantação 

da modernização produtiva e os impactos diretos sobre os modos de produção 

espacial no campo, de modo a configurá-lo como um novo padrão campo-cidade na 

região em que se encontra. 

Já a Rede de Pesquisa sobre Regiões Agrícolas – Reagri, estuda o 

agronegócio a partir da compreensão das novas regionalizações que emergem no 

território brasileiro e a formação socioespacial com a especialização regional da 

agricultura e pecuária mediante as transformações provocadas por essa 

regionalização. O paradigma da especialização produtiva dessas regionalizações pelo 

país é consequência da globalização que invade as áreas menos dinâmicas. 

A região produtiva encontra sua coerência na atividade econômica e abriga um 

mosaico diversificado de territórios municipais, onde possui autonomia e responde de 

maneira própria a prosperidade ou crise do ramo produtivo no qual se especializam 

(BERNARDES; CASTILLO, 2019). Os limites são ditados pelo mercado mundial de 

cada produto, com a região produtiva adaptada às exigências do mercado 

internacional. 

Em outra obra do Reagri, intitulada “Globalização do agronegócio e land 

grabbing: as atuações das megaempresas Argentinas no Brasil”, sob a organização 

de Bernardes et al. (2017), discute a questão do agronegócio a partir da corrida por 

terras por estrangeiros em solo brasileiro. Seja essa corrida por alguns países para 



97 

 

 

garantia de produtos, por não possuírem terras agricultáveis disponíveis em seus 

países, ou pela especulação do mercado imobiliário e fundos de investimentos que 

veem uma oportunidade de auferir lucros com a produção agrícola, pecuária, 

industrialização, ou incorporação de áreas que antes não eram agricultáveis nos 

moldes da agricultura moderna, agregando valor e depois as vende. 

O Núcleo de Estudos Geoambientais – Nuclamb da Universidade Federal do 

Rio de Janeiro, estudou as transformações ocorridas no território mato-grossense a 

partir da cadeia carne-grãos, com a expansão agropecuária tecnificada no âmbito da 

economia globalizada, a partir da análise dinâmica de produção e reprodução dos 

espaços produtivos no cerrado mato-grossense. Sendo essa região adaptada às 

novas necessidades de inserção do país à economia globalizada. 

Esse trabalho resultou na obra “As novas fronteiras do agronegócio: 

transformações territoriais em Mato Grosso”, sob organização de Bernardes et al. 

(2016), estudando o agronegócio sob a égide das transformações econômicas do 

espaço a partir das estratégias modernizantes dos processos econômicos, analisando 

as implicações de ordem socioespacial da expansão do agronegócio e seus 

determinantes no arranjo espacial com o atual período técnico-científico-informacional 

(SANTOS, 1996). 

Em outra obra que deu origem a uma coleção intitulada “Geografia da soja BR-

163: fronteiras em mutação”, sob organização de Bernardes e Freire Filho, é 

apresentado o estudo do desenvolvimento do agronegócio a partir da abertura da 

rodovia BR-163 e a inclusão do período técnico-científico-informacional, e as 

transformações ocorridas na região com a abertura da referida rodovia com a chegada 

da soja nos anos 1970, que passa a ocupar as áreas de influência da rodovia em solo 

mato-grossense, se deslocando rumo ao sul paraense e as transformações com as 

políticas de incentivo à agropecuária.  

A EMBRAPA passou a desenvolver pesquisas sobre a cultura da soja para as 

diferentes regiões do Mato Grosso, obtendo bons resultados a partir de técnicas 

agronômicas de correção do solo e plantas geneticamente melhoradas, tornando as 

plantas mais resistentes e produtivas, substituindo a pecuária extensiva, áreas de 

lavoura de subsistência e espaços naturais para conversão da agricultura moderna, 

tornando a região centro-norte mato-grossense na maior região produtora da 

oleaginosa soja do país, atendendo o mercado mundial. 
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Poderíamos citar dezenas de outras obras e autores que tratam do assunto 

referente ao agronegócio, produção de commodities, regiões agrícolas produtivas, 

cidade do agronegócio, entre outros. Esses são alguns dos autores que dão base para 

o corpo da tese e usados no decorrer do trabalho. Buscou-se explicar como a 

espacialização e regionalização da soja trouxe modificações na Região de Vilhena 

vindo a formar a “região produtiva do agronegócio”, e as transformações nas áreas de 

abrangência do agronegócio com a geração de divisas. A monocultura de grãos (soja 

e milho) e carne provoca a (re)concentração fundiária e repele os camponeses para 

as cidades ou outras regiões, enseja conflitos territoriais pela disputa da posse da 

terra, mas também promove o crescimento das cidades polo, que vão se adaptando 

às demandas do campo, a qual muitos autores denominam como “cidade do 

agronegócio”, suprindo o consumo produtivo e consumo consumptivo (ELIAS, 2003; 

RICARTE, 2017; COSTA SILVA, 2014). 

O estudo está verticalizado e delimitado na Região de Vilhena, localizada no 

sul de Rondônia, tendo como foco a cidade de Vilhena, que tem um urbano 

reestruturado para atender as demandas do campo na produção de commodities, com 

diversos produtos, serviços, e insumos demandados pelo campo e supridos pela área 

urbana. O agronegócio, com a especialização produtiva a partir da RPA tem o poder 

de influenciar a região que se instala dominando a produção agropecuária ditada pelas 

grandes empresas hegemônicas que comandam as regiões que se inserem como a 

Cargill, Amaggi, Bunge, imposto pelo poder do capital, transformando o campo e a 

cidade. A implantação dessas empresas promove o crescimento urbano das cidades 

a partir da implantação de fixos, que vem para dar suporte a produção agropecuária 

e ao consumo consumptivo e produtivo da cidade e do campo, onde o campo se 

especializa com a produção agrícola, e a cidade com o atendimento das demandas 

por bens e serviços necessários ao agronegócio, como vem ocorrendo na Região de 

Vilhena.  

Na cidade de Vilhena, com a regionalização da soja, veio a especialização na 

produção de grãos, e com a reestruturação urbana veio a especialização do comércio 

para atender a demanda do agronegócio, ocorre o aumento da produção de grãos que 

movimenta o comércio, com abertura de mais empresas e aumento da população, que 

visa uma oportunidade na cidade surgindo a RPA de Vilhena. Para a agricultura 

familiar, essa expansão da produção de soja ocasiona pressão, que acabam cedendo 

suas áreas ao agronegócio devido à valorização, acarretando na reconcentração 
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fundiária e o acirramento de conflitos agrários pelas terras que não estão legalizadas, 

porém, possui posseiros que reivindicam o direito da função social da terra. 

O próximo capítulo trata da problemática da soja e sua espacialização no 

estado do Mato Grosso, tendo como penetração para a região amazônica a BR-163, 

chegando ao estado do Pará, e a BR-364, penetrando no sul do estado de Rondônia, 

tendo a cidade de Vilhena como entrada com a espacialização para outras cidades do 

Estado. 
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2 CAPÍTULO II – A SOJA NO MATO GROSSO 

 

O estado do Mato Grosso passou por transformações agrárias nos últimos 50 

anos, como os demais estados brasileiros, com a ocupação de áreas ao norte e oeste, 

principalmente com mudanças da agricultura praticada pelo campesinato para a 

agricultura moderna com a produção de grãos, redefinindo as propriedades rurais. As 

BR-163 Cuiabá/Santarém e BR-364 Cuiabá/Porto Velho, trouxeram novas rotas 

logística hidrorrodoviária, além das saídas pelo sul e sudeste do país, deixando os 

commodities agrícolas mais competitivos. 

O agronegócio mato-grossense se desenvolveu e tornou o estado o maior 

produtor de grãos do país, com grande contribuição na composição da balança 

comercial, com aumento de produção e exportação a cada safra, ampliando as áreas 

agrícolas, em contrapartida, gerando conflitos agrários. A soja se espacializou do 

médio norte mato-grossense para o sul do Pará, nas áreas de influência da BR-163, 

bem como para o sul de Rondônia pela BR-364. 

Figura 11 – Mato Grosso: microrregiões 

 
Fonte: IMEA, 2017. 
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Mato Grosso é um estado de grande dimensão territorial com 906.806 km2, e 

representa 10,61% do território brasileiro, possui o maior rebanho bovino e é o maior 

produtor nacional de grãos, com o agronegócio disseminado por todo o território 

estadual (IBGE, 2019; IMEA, 2019). Devido à dimensão territorial, foi dividido em 

microrregiões pelo Instituto Mato-grossense de Economia Agropecuária – IMEA, que 

segmentou o estado para facilitar os levantamentos de dados e dimensionar a sua 

economia agropecuária (Figura 11).  

A espacialização da soja pelo estado do Mato Grosso promoveu metamorfoses 

no território de ordem econômica, política e ambiental, proveniente do complexo 

sojífero nas áreas de fronteira agrícola. Essa metamorfose traz impactos ambientais 

e socioeconômicos tanto para o espaço rural como para o espaço urbano. Conforme 

Santos (1996), a partir dos avanços das ciências no período técnico-científico-

informacional proporcionou mudanças, as quais o estado tem passado a partir da 

década de 1970, graças aos avanços tecnológicos e da modernização agrícola que 

tomou conta do cerrado mato-grossense, tornando-o um grande produtor de grãos e 

bovinos.  

O estado passa por uma reestruturação produtiva agropecuária com a 

expansão de sistemas de objetos e sistemas de ações (ELIAS, 2006; SANTOS, 2002), 

com o desenvolvimento apoiado por políticas do governo federal para promover a 

colonização e ocupação dos “espaços vazios”, a partir de projetos como a abertura de 

grandes vias, temos como exemplo a implantação da BR-163 que liga a capital mato-

grossense à cidade de Santarém, no estado do Pará, que propiciou a ocupação do 

cerrado e a vinda de sulistas com a implantação da soja. 

O cultivo da soja no Brasil inicia no Sul do país, por volta da segunda década 

do século XX. O Sul do país possuía aspectos favoráveis à implantação da cultura, 

além de ser um corredor de exportação da commodity. 

O deslocamento da soja para as regiões brasileiras na década de 1970 é 

apresentado por Costa Silva e Michalski: 

Cartografamos a geografia da soja no Brasil em três períodos: a Região Sul, 
como origem da soja (1980/1990); o Centro-Oeste, como fronteira agrícola 
global (a partir de 1990); e as novas fronteiras no Nordeste e Norte (a partir 
de 2000 e 2018) (COSTA SILVA; MICHALSKI, 2020, p.4). 

 

A partir dos anos de 1970 a soja começa a se espacializar para a região Centro 

Oeste do país, chegando ao cerrado brasileiro. Na mesma década, o país produziu 

216.033 toneladas do grão, sendo a região Sul responsável por 99% da produção, já 
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na década de 1980, a região Centro-Oeste passa a ocupar a segunda posição, 

responsável por 10,9% da produção do grão, se consolidando como maior produtora 

nos anos 2000. “O sucesso da lavoura da soja em bases latifundiárias no sudeste 

mato-grossense se consolidou no início dos anos 80” (COSTA SILVA, 2005). A partir 

de então, a espacialização da soja e o crescimento da área plantada pelo estado 

sempre foi crescente. 

Gráfico 6 – Mato Grosso: safras da soja 1978/79 a 2018/19, área plantada (X1000ha) 
e produção (X1000 toneladas) 

 
Fonte: CONAB, Série Histórica, 2019. 
Organização: Autor, 2019. 
 

De forma geral, a produção de soja em Mato Grosso sempre foi ascendente, 

mostrando o potencial agrícola do estado (Gráfico 6), com pequenos picos de 

decréscimo. A explicação desse crescimento se justifica por diversos fatores, dentre 

eles, a crescente demanda mundial por produtos derivados da soja, abertura de 

mercados mundiais e fatores internos que propiciaram condições favoráveis a 

expansão (MAZZALI, 2000), como, por exemplo, a desvalorização da moeda brasileira 

em relação a outras moedas, em especial ao dólar e ao euro, o que torna o produto 

brasileiro mais barato no mercado internacional. 

O produto agrícola soja vem expandindo a fronteira agrícola brasileira com o 

aumento da commodity, migrando da região Sul do país para as demais regiões, como 

o Centro Oeste, se espacializando para a região Norte via BR-163, no Sul do Pará e 

a BR-364 para o Sul de Rondônia (COSTA SILVA; MICHALSKI, 2020). De modo geral, 

o crescimento da área plantada foi sempre ascendente com pequenos picos de 

decréscimo, e a média de produtividade sempre crescente, mostrando que os avanços 

tecnológicos possibilitaram um salto na produtividade média por hectare (Gráfico 7).  



103 

 

 

Gráfico 7 – Brasil, Centro-Oeste e Mato Grosso: produtividade/ha safras de 1978/79 
a 2018/19 

 
Fonte: Adaptado de CONAB, Série Histórica, 2019.  
Organização: Autor, 2019. 

 

O salto da produtividade mato-grossense foi de 1.368 kg/ha na safra de 

1978/79 para 3.346 kg/ha em aproximadamente quatro décadas, representando um 

crescimento acumulado de 144,6%, superior à média da região Centro-Oeste que, no 

mesmo período, foi de 1.528 kg/ha para 3.269kg/ha, representando 113,9% de 

aumento. A média brasileira para o mesmo período saiu de 1.251kg/ha para 

3.206kg/ha, totalizando um acumulado de 156,27% na produtividade para o período. 

O Brasil ainda tem muito a crescer em termos de área e produção agropecuária, 

apenas ocupando as áreas degradadas, ou em processo de degradação usadas pela 

pecuária extensiva. Muitos produtores estão utilizando a rotação de cultura 

(pastagem/soja) para recuperar áreas de pastagens, e a dobradinha com a cultura de 

cana-de-açúcar, que ao final de cinco ou seis anos do cultivo entra com a produção 

de soja, sendo mais barata essa recuperação do solo e rendendo divisas ao produtor. 

A soja se consolidou e ganha espaço na produção agropecuária e peso na 

balança comercial mediante a valorização da commodity no mercado internacional. 

Com a valorização e grande demanda mundial, surge atores que passam a dinamizar 

e investir no setor sojífero com articulações em infraestrutura necessária à dinâmica 

da fronteira com a mobilidade e o avanço sojífero. As (Figuras 12 e 13) mostram a 

BR-364 e o cultivo da soja em suas margens. A (Figura 12) mostra a rodovia e as suas 

margens, áreas de lavoura de soja, ao lado esquerdo da rodovia a soja está por colher, 

e ao lado direito, a área já foi colhida. Na (figura 13), a soja está em estágio de 

maturação, devendo ser colhida nos próximos dias. Em ambas as figuras é possível 
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ver ilhas de cerrado, áreas de reserva e preservação potenciais a serem incorporadas 

pela agricultura moderna. 

Figura 12 – Rodovia BR-364, trecho 
entre Comodoro-MT e Vilhena-RO, soja 
às margens da rodovia 

Figura 13 – Rodovia BR-364, trecho entre 
Comodoro-MT e Vilhena-RO, soja em 
maturação 

  
Fonte: Autor, 2019. Fonte: Autor, 2019. 

 

Com a política de ocupação dos “espaços vazios” na região amazônica, 

promovida pelo governo militar, o estado do Mato Grosso entra no pacote de 

ocupação. Colonizadoras comercializaram a venda de lotes para colonos que 

chegavam no estado em busca de terras, assim como os assentamentos promovidos 

pelo governo. Com a vinda de migrantes sulistas que praticavam o cultivo da soja em 

seus estados de origem, tinha conhecimento do cultivo de grãos e domínio de técnicas 

agronômicas, a produção de soja se enraíza no norte do estado, na região de 

influência da BR-163, sentido ao estado do Pará, ocupando as áreas abertas com 

pastagem e também avançando sobre as áreas naturais de cerrado, convertendo em 

áreas de lavouras. 

A (Figura 14) mostra a divisão dos municípios mato-grossenses, e na cor azul 

mais escura, são os municípios com maior produção sojífera (entre 528.077 a 

1.991.801 toneladas de grãos), onde o destaque vai para o médio norte do estado. 

Podemos notar que oito municípios em destaque mais escuro estão na região de 

influência da BR-163, sendo Diamantino, Nova Mutum, Lucas do Rio Verde, Sorriso, 

Tapurah, Ipiranga do Norte, Nova Ubiratã e Paranatinga. Os grãos produzidos na 

região do médio norte do estado, tanto podem ser escoados pela região norte do país 

(portos graneleiros no estado do Pará), como pelos portos do Sul e Sudeste do país. 
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Figura 14 – Mato Grosso: produção de soja em grãos/toneladas, safra 2018 

 
Fonte: IBGE, Censo Agropecuário, 2017. 

 

O (Gráfico 8) mostra o ranking dos 10 maiores municípios produtores de soja 

em toneladas do grão na safra 2017/18 para o estado do Mato Grosso, com destaque 

para o município de Sorriso, com uma produção de 1.991.801 toneladas da 

oleaginosa, ficando em segundo lugar o município de Nova Mutum, com a produção 

de 1.350.829 toneladas e Sapezal, com 1.302.727 toneladas.  

A discrepância do primeiro para o segundo colocado é bem significativa, sendo 

de 47,46% maior a produção de Sorriso em comparação com Nova Mutum, 

totalizando uma diferença de 640.972 toneladas. Juntos, os 10 maiores municípios 

produtores de soja produziram 11.486.737 de toneladas, o que representa 38,57% da 

produção estadual, concentram 30,56% (2.169 estabelecimentos) dos 

estabelecimentos agropecuários produtores de soja. Os demais municípios não 

apresentam uma diferença tão grande em relação à quantidade produzida de grãos 

de soja, como os dois primeiros do ranking, sendo um decrescimento levemente 

equilibrado. 

  



106 

 

 

Gráfico 8 – Mato Grosso: ranking dos 10 produtores de soja (toneladas), safra 2017/18 

 
Fonte: IBGE, Censo Agropecuário, 2017. 
Organização: Autor, 2019. 

 
Figura 15 – Mato Grosso: concentração dos estabelecimentos agropecuários 
produtores de soja por município, safra 2017/18 

 
Fonte: IBGE, Censo Agropecuário, 2017. 

 

Mato Grosso teve 7.097 estabelecimentos agropecuários que produziram soja 

na safra 2017/18, a (Figura 15), traz a distribuição dos estabelecimentos produtores 

por município, com a cor azul mais escura indicando os municípios com maior número 

de estabelecimentos, apresentando uma maior concentração dos estabelecimentos 

na região central do estado na área de influência da BR-163, sentido estado do Pará. 
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O ranking mato-grossense dos municípios com maior quantidade de 

estabelecimentos rurais produtores de soja é apresentado no (Gráfico 9). O município 

de Itanhangá possui 645 (ou 9,08%) estabelecimentos rurais produtores de soja, e 

não está entre os 10 maiores produtores. Nem sempre o maior número de 

estabelecimentos produtores são os que produzem em maior quantidade, contudo, o 

município produziu um total de 331.746 toneladas do grão na safra 2017/18. Sorriso 

é o maior produtor de soja e possui apenas 458 (6,45%) estabelecimentos produtores 

de soja, ficando em segundo lugar. Nova Mutum é o segundo maior produtor de soja 

e ocupa a quinta posição, com 273 (ou 3,84%) estabelecimentos rurais produtores do 

grão. Sobrepondo a (Figura 14) com a (Figura 15) percebe-se a latifundização que a 

cultura da soja promove por onde espacializa e consolida. 

Gráfico 9 – Mato Grosso: ranking dos 10 municípios em número de estabelecimentos 
rurais produtores de soja na safra 2017/18 

 
Fonte: IBGE, Censo Agropecuário, 2017. 
Organização: Autor, 2019. 

 

Essa concentração fundiária com número reduzido de propriedades que 

apresenta uma grande produção passa a dominar a região a qual se encontra, 

impondo a lógica do capital de acumulação, seguindo a lógica do mercado global, se 

tornando uma região do fazer, que segue as regras do mercado mundial (SANTOS, 

1994). 

O estado de Mato Grosso possui cerca de 118.676 estabelecimentos 

agropecuários distribuídos em uma área de 54,83 milhões de hectares. A área é 
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dividida em pastagem com 42%, matas/florestas com 36%, lavouras com 18% e outros 

com 4% da área, conforme (Gráfico 10) (CENSOAGRO, 2017)18. 

Gráfico 10 – Mato Grosso: utilização das terras (ha) 

 
Fonte: IBGE, Censo Agropecuário, 2017.  
Organização: Autor, 2019. 

 

A área de lavoura é dividida em lavouras temporárias com 9.757.280ha (99%) 

e lavouras permanentes com 99.608ha, sendo 1% da área total de lavouras. Na safra 

2017/18 foram cultivados cerca de 8.862.732ha de soja em todo o Mato Grosso. O 

estado vem mais uma vez mostrando o potencial agrícola com a produção do principal 

commodity soja, ocupando cerca de 90,83% da área de lavoura temporária, 

respondendo por 28,84% da área plantada no país e 28,86% da soja produzida na 

safra nacional 2017/18. 

 

 2.1 TRANSFORMAÇÕES AGRARIAS EM MATO GROSSO 

 

A implementação de políticas públicas para a ocupação da região amazônica e 

do cerrado alterou a estrutura agrária mato-grossense. Em meados da década de 

1940, período anterior às políticas governamentais de ocupação dos “espaços vazios” 

e expansão da produção agropecuária, conforme Censo Agrícola de 1940, o estado 

possuía cerca de 4.326 estabelecimentos agropecuários, ocupando uma área de 4,1 

milhões de hectares.  

A partir da década de 1970 é possível visualizar os resultados do plano de 

ocupação da região amazônica e do cerrado, com a implantação das políticas públicas 

                                                 
18 Pode haver divergência quanto ao tamanho da área de pastagem devido à metodologia utilizada pelo 
Censo Agropecuário – IBGE e a metodologia adotada pelo Instituto Mato-grossense de Economia 
Agropecuária – IMEA. Para esse trabalho está sendo considerado os dados oficiais disponibilizados 
pelo IBGE, Censo Agropecuário (CENSOAGRO, 2017). 
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e planos para o desenvolvimento da região, como o Plano de Valorização Econômica 

da Amazônia (PVEA), a partir da SUDENE, e dos programas de colonização oficial 

(WESZ Jr. 2014), que em uma década obteve um crescimento de 359%, saindo de 

pouco mais de 12.800 para mais de 46.000 estabelecimentos agropecuários (Tabela 

3). No mesmo período, o crescimento populacional subiu de pouco mais de 330 mil 

(Gráfico 11) para mais de 612 mil habitantes (IBGE, 2010). 

Tabela 3 – MT: número de estabelecimentos agropecuários, área, pessoas ocupadas, 
1940 - 2017 

Ano 

Nº de 
estab. 

agropecuár
ios 
(A) 

Área dos 
estab. 

(B) 

Área média 
dos estab. 

(B/A) 

Nº de pessoas 
ocupadas por 

estabel. 
(C) 

Média de 
pessoas 

ocupadas por 
estab. 
(C/A) 

Área dos 
estab. Em 
relação a 
área do 
estado 

1940 4.326 4.198.498 971 32.340 7,5 4,6% 

1950 5.068 7.037.269 1.398 28.263 5,6 7,8% 

1960 12.885 7.806.303 606 55.392 4,3 8,6% 

1970 46.090 17.247.746 375 373.039 8,1 19,1% 

1975 56.118 21.949.147 391 263.179 4,7 24,3% 

1980 63.383 34.554.550 545 318.570 5 38,3% 

1985 77.921 37.835.653 486 359.221 4.6 41,9% 

1996 78.763 49.849.663 633 326.767 4,1 55,2% 

2006 112.978 47.805.514 423 358.336 3,2 52,9% 

2017 118.676 54.830.818 462 424.465 3,57 60.6% 

Fonte: IBGE, Censo Agropecuário, 2017. 
Organização: Autor, 2019. 

 
Gráfico 11 – Mato Grosso: crescimento populacional entre os anos de 1940 – 2018 

 
Fonte: IBGE (IBGE/CIDADES, 2018); Censo Demográfico, 2010. 
Organização: Autor, 2019. 
*Estimativa para o ano de 2018. 

 

Na produção agropecuária ocorreu um incremento acompanhando o 

crescimento do número de estabelecimentos com a consolidação do arroz durante a 

década de 1970, seguido do milho, mandioca, cana-de-açúcar, porém, a pecuária é o 

carro chefe, com cerca de 1,95 milhões de bovinos. 
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No ano de 1977 ocorreu a divisão do estado do Mato Grosso e formou o estado 

do Mato Grosso do Sul, o que levou à redução do rebanho bovino mato-grossense. 

Mesmo após a divisão do estado, o rebanho continuou em crescimento constante, 

com destaque mais acentuado entre os anos de 1990 a 2005, saindo de 9,04 milhões 

para 26,6 milhões de bovinos, até atingir 30.199.598 bovinos no ano de 2018. 

A agricultura mato-grossense aumentou a área de plantio a cada safra, ocupou 

as áreas do cerrado estimuladas pelo processo de migração para o sul do estado 

(FERNANDEZ, 2007). Os migrantes que chegavam ao Mato Grosso e ocupavam as 

áreas de cerrado detinham o domínio técnico de mecanização e correção dos solos 

promovendo a abertura do cerrado para a mecanização agrícola, inicialmente com 

arroz.  

Após um ou dois anos de cultivo, a lavoura de arroz é substituída por 
pastagem, dando início a ampliação da área com pastagem cultivada, a 
pecuária de regime extensivo em pastagem natural vai sendo substituída pela 
pecuária extensiva em pastagem plantada (FERNANDEZ, 2007, p. 54). 
  

Vão sendo formadas as áreas com pastagem e ocorre o crescimento do 

rebanho bovino, com a abertura de novas áreas, inicialmente para a agricultura, e na 

sequência, a implantação de pastagens para receber bovinos. 

Ao comparar o (Gráfico 11) com a (Tabela 4) é possível perceber o crescimento 

populacional do estado a partir da ocupação com a implantação dos projetos de 

colonização, que promoveu um aumento do fluxo migratório para a região. 

Tabela 4 – Mato Grosso: distribuição da população urbana e rural   
POP/ANO  Pop.  

1970* 
% Pop. 

1980 
% Pop. 

1991 
% Pop. 

2000 
% Pop. 

2010 
% 

URBANA 684.189 43 655.141 57 1.485.110 73 1.987.726 79 2.482.801 82 
RURAL 912.901 57 483.777 43 542.121 27 516.627 21 552.321 18 
TOTAL 1.597.090  1.138.918  2.027.231  2.504.353  3.035.122  

Fonte: IBGE, Censos Demográficos, 1970, 1980, 1991, 2000, 2010. 
Organização: Autor, 2019. 
*Década de desmembramento do estado do Mato Grosso do Sul. 

 

Na (Tabela 4) é possível visualizar o crescimento da população urbana e o 

decréscimo da população rural. Na década de 1970, 57% da população mato-

grossense vivia na zona rural, após quatro décadas, a população total dobrou, saindo 

de 1.597.090 para 3.035.122 pessoas, com apenas 18% da população residindo no 

campo. Com o avanço da agricultura moderna, o campo necessita cada vez menos 

de pessoal ocupado, liberando essa mão de obra para outras atividades. 

O Censo Agropecuário do ano de 1995/1996 apontou que Mato Grosso contava 

com 32.713 tratores em 15.759 estabelecimentos rurais (IBGE, 1997). Passado uma 
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década, o Censo Agropecuário de 2006 apresentou um incremento de 14,75% 

chegando à cifra de 18.084 estabelecimentos rurais e contabilizou 40.657 tratores, um 

aumento de 24,28% no número de máquinas agrícolas (IBGE, 2006). 

O (Gráfico 12) apresenta o resultado do Censo Agropecuário do ano de 2017, 

com dados mais detalhados, traz o número de implementos agrícolas. O crescimento 

do número de tratores foi de 76,43%, o que totaliza 71.132 tratores distribuídos em 

29.956 estabelecimentos rurais e representou um crescimento de 65,56%. 

Gráfico 12 – Mato Grosso: número de máquinas e estabelecimentos com máquinas 
agrícolas, 2017 

 
Fonte: IBGE, Censo Agropecuário, 2017. 
Organização: Autor, 2019. 

 

O crescimento do número de máquinas agrícolas está atrelado ao crescimento 

da produção de grãos e ao aumento da área plantada a cada safra. Ao fazer uma 

comparação com os resultados do Censo Agropecuário de 1995/1996, 2006 e 2017, 

temos a evolução do número de tratores com a área plantada, e o crescimento do 

número de estabelecimentos rurais que possuem tratores. 

Com a modernização do campo e a introdução de máquinas e implementos 

agrícolas, implementação de técnicas agronômicas para a correção de solos 

utilizando equipamentos agrícolas como as adubadeiras, equipamentos de 

semeadeiras, as colheitadeiras, ocasionou uma redução da mão de obra, porém, o 

campo exige uma maior qualificação para operar as máquinas agrícolas modernas. 

Esse investimento em tecnologia reduz a população rural e aumenta a produtividade, 

gera maior renda para o produtor e exige maior qualificação do trabalhador. 
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Em relato de um ex-funcionário de uma agência financeira da cidade de 

Sorriso-MT, o mesmo desistiu de trabalhar na instituição financeira e foi trabalhar 

como operador de máquinas agrícolas (colheitadeira e trator), alegando que o salário 

recebido é melhor, recebendo dois salários comerciais registrados na carteira de 

trabalho e mais uma porcentagem da colheita da soja e do milho ao final de cada 

safra. O trabalhador que não quis se identificar relatou ainda que: 

O trabalho no campo é menos estressante, você dirige uma máquina agrícola 
toda informatizada, com o conforto do ar condicionado, a maior intensidade 
de trabalho é no período de preparo do solo, semeadura, tratos culturais e 
colheita, porém, cada um no seu tempo, sobrando um tempo pra gente 
descansar e estar com a família. Apenas fico na fazenda no período mais 
apurado, que é o da safra, quando temos que aproveitar o tempo para realizar 
a colheita e já entrar com o plantio direto do milho, e não podemos perder 
tempo, se o tempo está bom entramos noite adentro. A fazenda fornece 
alojamento e refeição (13/09/2019, São José dos Quatro Marcos – MT). 

 

Mediante o relato, verifica-se um aumento do trabalhador rural de vivência 

urbana, ou urbano residente, morando na cidade, mas trabalhando no campo, e fazem 

essa jornada seja diária ou semanal (ELIAS, 2007; GRAZIANO DA SILVA, 1989). O 

crescimento urbano mato-grossense foi sempre crescente desde a década de 1970, 

no entanto, a população rural mantém praticamente estagnada desde a década de 

1990, mantendo um novo padrão de trabalhador rural-urbano, ou seja, mora na 

cidade, mas trabalha no campo. 

 

2.2 A LOGÍSTICA E INFRAESTRUTURA DO COMPLEXO SOJA  

 

Os diferentes agentes públicos e privados se unem e convergem para uma 

maior competitividade e produtividade. O poder público cria políticas que beneficiam 

a agricultura, fornece infraestrutura e possibilita o avanço da fronteira, desenvolve 

pesquisas e dá incentivos a produtores e (agro)indústrias. O poder privado investe em 

capital e retorna com a produção, em alguns casos, investem em infraestrutura junto 

ao poder público.  

A exemplo de investimento privado junto ao poder público, cita-se MT-242 que 

interliga o município de Sorriso – Nova Ubiratã – Boa Esperança do Norte, construída 

com aporte financeiro dos produtores rurais em acordo com o poder público, 

instalando uma praça de pedágio para recolhimento e manutenção constante da 

rodovia. Os produtores necessitavam da referida rodovia para trafegabilidade e escoar 

a produção de grãos, não ficaram inertes esperando pelo poder público, juntaram 
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esforços junto ao poder público, e na década de 2000 pavimentaram a rodovia, como 

descrito (INTERVIAS, 2019). 

No dia 08 de fevereiro de 2003, fundou-se a Associação dos Beneficiários da 
Rodovia da Integração Leste-Oeste – TRECHO: SORRISO – NOVA 
UBIRATÃ – BOA ESPERANÇA DO NORTE. Moradores dos Municípios de 
Sorriso, Nova Ubiratã e de Boa Esperança, reuniram-se  para discutir e 
aprovar o estatuto social de uma ASSOCIAÇÃO, nasceu uma das maiores 
Associação do Estado de Mato Grosso, formada quase que exclusivamente 
por representantes do setor agrícola, cujo nome foi denominado de 
Associação dos Beneficiários da Rodovia da Integração Leste-Oeste, cujo o 
objetivo era concentrar esforços e unir o setor público e o setor privado para 
viabilizar recursos financeiros e construir uma das maiores obras do Estado 
de Mato Grosso em regime de parceria, que seria a pavimentação de 159 km 
(cento e cinquenta e nove quilômetros) de rodovias, e que ao final, construiu-
se 140 km da meta prevista na época. Diante do comprometimento pela 
classe produtora em auxiliar com recursos financeiros na construção da obra, 
e com o fornecimento do projeto básico de engenharia da obra pelo Governo 
do Estado, a Diretoria se mobilizou, e na terça-feira do dia 23 de setembro de 
2003, o Governo do Estado publicou, no Diário Oficial do Estado de Mato 
Grosso, o extrato do convênio nº 190/2003, na época no valor de 42,3 milhões 
entre o poder público e o setor privado, para construir esta grande obra 
(INTERVIAS, 2019). 

 
Os produtores rurais, junto com o poder público, executaram a pavimentação 

da MT-242 que interliga a BR-163, propiciando melhor trafegabilidade entre os 

municípios que sofriam antes da pavimentação com a poeira na época de estiagem, 

e lama na época das chuvas. Esse é um exemplo da globalização em materializar o 

capital, sendo essa região a maior produtora de grãos do estado.  

Um dos obstáculos superados pelos produtores de grãos é a logística que 

interfere diretamente no preço do frete da commodity. O modal rodoviário encarece o 

produto na comercialização e as regiões produtoras mais distantes dos portos de 

exportação tornam-se menos competitivas. Atualmente, boa parte da soja produzida 

no Mato Grosso segue para os portos de Santos, em São Paulo e Paranaguá, no 

Paraná, pelos modais rodoviário ou ferroviário (Ferrovia Ferronorte chega até a região 

sul do estado), onde são embarcadas para a exportação. Pelo porto de Santos foram 

exportadas 45,34% da produção de soja e 57,97% da produção de milho, e pelo porto 

de Paranaguá, 5,15% da soja e 0,83% do milho produzidos na safra 2017/18. Juntos, 

esses dois portos escoaram 51,49% da soja e 58,8% do milho produzidos pelo Mato 

Grosso na safra 2017/18 (IMEA, 2018). 

A região do médio norte do Mato Grosso situa-se a cerca de 2.050 km entre a 

cidade de Sorriso ao Porto de Santos, conforme a (Figura 16), e 2.200 km entre 

Sorriso e o Porto de Paranaguá; a distância varia de acordo com a rota utilizada. As 

cidades mais ao norte ou oeste do estado, aumenta essa distância. 
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Figura 16 – Distância rodoviária da cidade de Sorriso ao Porto de Santos-SP. 

 
Fonte: Google Maps, 2019. 

 

Figura 17 – Mato Grosso: rotas de escoamento da produção de grãos para 
exportação 

 
Fonte: Folha de São Paulo, 2016. 
Organização: Autor, 2019. 
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Uma outra rota alternativa para a exportação de commodity produzidos no 

estado do Mato Grosso é a utilização da BR-163, sentido ao porto de Santarém, no 

estado do Pará, reduzindo a distância rodoviária. Pela BR-163, tendo como base o 

município de Sorriso, a distância até Santarém-PA é cerca de 1.370 km, e pode ser 

reduzida em cerca de 300 km com a realização do transbordo da carga no Porto de 

Miritituba, distrito de Itaituba-PA, reduzindo o custo do transporte rodoviário que é 

mais oneroso que o transporte hidroviário. A (Figura 17) mostra as rotas através do 

norte do Mato Grosso e as demais regiões exportadoras do país. 

A BR-163 é um canal de escoamento para a produção de grãos mato-

grossense pelos portos da região norte do país, como o porto de Santarém ou Itaituba, 

no estado do Pará, com conexão direta com o mercado global. É de suma importância 

a conclusão da pavimentação da BR-163 no trecho paraense para melhorar a 

trafegabilidade da logística rodoviária e reduzir o tempo de duração das viagens e o 

valor do frete, que se torna mais caro por ser estrada de terra ruim e intrafegável em 

alguns pontos de atoleiro no período chuvoso. Na época da seca os caminhoneiros 

sofrem com a poeira e buracos. Na safra 2017/2018, 30,07% da soja mato-grossense 

foi exportada por dois portos do estado do Pará, sendo Barcarena 20,02% e Santarém 

10,05%, em relação ao milho os percentuais foram 15,57% e 11,74%, 

respectivamente (IMEA, 2018). 

Outra alternativa de exportação dos grãos de Mato Grosso é através da 

Hidrovia do Madeira, que vem sendo utilizada desde o ano de 1997 pela empresa 

Amaggi para escoar a produção de grãos do noroeste mato-grossense (LEANDRO; 

SILVA, 2016). Os grãos seguem pelo modal rodoviário através da BR-364 até a capital 

rondoniense e no Porto de Porto Velho é passado para um conjunto de balsas que 

realiza o transporte até o terminal de Itacoatiara-AM ou Santarém-PA, saindo das 

balsas para terminais de armazenagem e depois para os navios graneleiros. A partir 

do rio Amazonas chegam ao oceano para seguirem seu destino, Europa ou Ásia. 

O Porto Graneleiro de Porto Velho recebe toda a produção exportada de 

Rondônia e parte da produção da região oeste mato-grossense (Figura 18), por ser 

uma menor distância rodoviária percorrida pelos veículos de carga, o frete fica mais 

barato, tornando a região mais competitiva. Essa região mato-grossense produziu 

cerda de 3,5 milhões de toneladas de soja na safra 2016/20117 (IBGE, 2017).  
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Figura 18 – Corredor de escoamento de grãos pelo Rio Madeira, oeste do Mato 
Grosso e Rondônia 

 
Fonte: CONAB, 2006. 
Organização: Autor, 2019. 

 

Na região oeste mato-grossense, o marco divisor é o município de Campo Novo 

do Parecis, os grãos produzidos nessa região podem ser escoados por qualquer uma 

das três rotas utilizadas no estado, BR-364 porto de Porto Velho, BR-163 portos do 

estado do Pará, ou região Sul e Sudeste do país. O que vai definir por qual rota deve 

ser exportada as commodities é o contrato a ser cumprido, onde o navio está atracado 

esperando para ser carregado e seguir viagem, ou o prêmio pago por tonelada à 

Trading que realiza a comercialização19. 

Mato Grosso é dividido em três grandes regiões produtoras de grãos, sendo a 

produção da região Oeste escoada pela Hidrovia do Madeira (porto de Itacoatiara-AM 

ou Santarém-PA). A produção de grãos da região Sul, é transportada pela Ferrovia 

Ferronorte e rodovias do Centro Sul (portos da região Sul e Sudeste), consolidando a 

                                                 
19 Prêmio é um valor a mais pago por tonelada de commodities, funcionando como uma bonificação 
às tradings. 
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região Norte do estado pelo corredor norte do país através dos portos de Miritituba e 

Santarém, no estado do Pará, a partir da BR-163. 

Para os municípios rondonienses e parte dos municípios do oeste mato-

grossense, a alternativa logística foi a Hidrovia do Madeira, que diminuiu a distância 

rodoviária e barateou o frete onde a utilização de multimodais é praticável. 

Para Bernardes (2010), a partir dos anos de 1990 a BR-163 no estado do Mato 

Grosso se tornou uma das principais fronteiras de expansão da agricultura moderna 

no Cerrado, e os municípios de Sorriso, Lucas do Rio Verde, Nova Mutum, Nova 

Ubiratã, Diamantino e Tapurah, os maiores produtores de soja. Essa expansão tornou 

possível cidades se transformarem para atender as demandas do agronegócio 

tornando-se cidades do agronegócio, onde é possível comprar ou vender produtos e 

serviços com pagamento em grãos (ELIAS, 2011, 2013). As cidades do agronegócio 

se adequam às necessidades regionais suprindo o que for emanado pelo campo. 

Essas cidades se especializam em diversos setores da agropecuária buscando ser 

mais competitivas no mercado internacional (CASTILLO; FREDERICO, 2010). 

Com o investimento nos portos, a hidrovia Tapajós-Teles Pires também 

recebeu investimentos melhorando a logística, infraestrutura e escoamento da 

produção agropecuária dos estados do Mato Grosso e Pará, impulsionou a agricultura 

na região de influência da BR-163 em ambos os estados, com as principais cargas, 

sendo madeira, soja e farelo de soja, grãos, gênero alimentícios e inflamáveis 

(BRASIL, 2018). Com os investimentos, toda a cadeia produtiva, não só de grãos, mas 

dos demais produtos são beneficiados, favorecendo ambos os estados e regiões 

adjacentes. 

Para Bernardes (2008), os espaços da soja encontram-se submetidos a fluxos 

seletivos de modernização que transformam antigos espaços em espaços de 

administração e novas tendências, sendo o processo que o Mato Grosso vem 

passando nas últimas quatro décadas. O investimento de capital é intenso em 

tecnologia e melhorias no campo para maximizar a produtividade e reduzir custos de 

produção, tendo o campo recebido o que tem de mais moderno no mundo. A 

oleaginosa soja, é a cultura que tem apresentado maior progresso no cerrado 

brasileiro, por possuir condições edafoclimáticas propícias ao cultivo. 

A espacialização da soja em larga escala promove pressão sobre os recursos 

naturais na região onde se expande. A logística para escoamento da produção busca 

a melhor rota, em alguns casos cria-se novas rotas, como a abertura de estradas ou 
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pavimentação, implantação de portos, como ocorreu com na Hidrovia do Madeira-

Amazonas. Às vezes chega-se primeiro à cultura para depois às melhorias de 

infraestrutura, como o inverso pode ser verdadeiro, devido a implantação de 

infraestrutura que possibilita a realização de determinada atividade. 

Dentre os produtos agrícolas, a soja foi a que obteve maior crescimento no 

cultivo e na agroindustrialização a partir da segunda metade do século XX no país 

(BARBOSA; ASSMPÇÃO, 2001). A expansão da soja para o cerrado foi viabilizada 

devido aos avanços no setor industrial agrícola, pesquisas nas áreas de química, 

mecânica e genética, sendo esse pacote tecnológico da década de 1970 conhecido 

como Revolução Verde20. 

A Revolução Verde acelerou a ocupação do Cerrado, promovendo a 

substituição da vegetação natural por pastagem e agricultura provenientes do avanço 

tecnológico com técnicas agronômicas que permitiu realizar correções dos solos.  

A cultura da soja demonstra importância econômica para o estado e o país, vez 

que essa commodity se caracteriza como uma força motriz, fazendo com que sua 

produção movimente toda uma cadeia de produção ligada ao grão de forma direta e 

indireta. 

 

 2.3 O AGRONEGÓCIO E A BALANÇA COMERCIAL 

 

O agronegócio brasileiro é impulsionado pela demanda mundial por alimentos, 

sendo o responsável por gerar cerca de um terço do Produto Interno Bruto – PIB, 

estando entre as principais commodities exportadas: açúcar, café, suco de laranja, 

soja (derivados), carne bovina (MAPA, 2014). O Brasil tem vocação agrícola e 

pecuária, as quais conferem vantagens competitivas, devido à diversidade geográfica, 

condições edafoclimáticas e grandes áreas agricultáveis, com o valor da terra 

considerado baixo, ao comparar com outros países.  

A oleaginosa soja é o principal grão produzido no Brasil, com uma produção na 

safra 2017/2018 de 117 milhões de toneladas, exportando em torno de 76 milhões de 

toneladas (63,86%) sendo o restante para atender a demanda interna (CONAB, 2018, 

                                                 
20 A Revolução Verde consiste no pacote de inovações tecnológicas (nas áreas mecânica, física, 
química) de máquinas, equipamentos, implementos, insumos, melhoramento e desenvolvimento de 
plantas geneticamente modificada, criação de produtos agrícolas transgênicos, informatização e 
comunicação do campo, o que possibilitou aumentar a produção e produtividade e dar maior controle 
do produto agrícola ao homem. 
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p. 143). Mato Grosso é o maior produtor com 32,306 milhões de toneladas, com uma 

variação positiva de 5,9% em relação à safra anterior (CONAB, 2018, p. 135). A área 

plantada saltou de 9,322 milhões para 9,518 milhões de hectares, sendo uma variação 

positiva de 2,1%, e a produtividade deu um salto de 3,7% em relação à safra anterior 

2016/2017 indo de 3.273 para 3.394 kg/ha (CONAB, 2018). No mesmo período, a área 

plantada brasileira subiu de 33,909 milhões para 35,149 milhões de hectares, 

representando um incremento positivo de 3,7%. A partir dessas informações, é visível 

o peso que tem o agronegócio brasileiro com a produção de soja.  

A pecuária mato-grossense tem lugar de destaque nacional, fechando o ano de 

2018 com um rebanho bovino de 30,07 milhões de cabeças distribuídos em mais de 

103.970 propriedades rurais, representando 13,9% do rebanho bovino brasileiro 

(IMEA, 2019; AMARAL, 2019; CENSOAGRO, 2017). A pastagem natural vem sendo 

substituída gradativamente por pastagem plantada, e o pecuarista investindo na 

propriedade com o melhoramento do plantel, melhoramento das pastagens, correção 

do solo e reforma de pasto. 

Figura 19 – Mato Grosso: distribuição do rebanho bovino 

 
Fonte: Censo Agro, 2017. 
* Dados relativos à data de referência (30/09/2017), pode haver divergência entre o IBGE e o IMEA 
devido a metodologia adotada. 
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A (Figura 19) mostra a distribuição do rebanho bovino mato-grossense em 

2017, sendo que as cores mais intensas indicam os municípios com maior 

concentração de bovinos. Na região central do estado, as áreas mais claras são os 

municípios que mais produzem grãos. Os municípios que mais produzem bovinos são 

os que tem menor produção de grãos, ou seja, são municípios que se especializaram 

na produção bovina ou a região não é muito propicia à agricultura moderna devido ao 

relevo, ou por força da legislação, como o pantanal mato-grossense, ou regiões que 

o cultivo da soja não avançou.  

Para Toloi (2018), a soja promoveu um leque de oportunidades para a 

implantação de agroindústrias processadoras, substituindo algumas pautas de 

importação, atraiu investimentos de capital estrangeiro para o Brasil, incentivou a 

modernização agrícola, e ajudou a montar uma cadeia industrial voltada para a 

agricultura. 

À medida que cresce a demanda mundial pelo consumo do grão, cresce 

também as áreas de plantio. O Brasil tem se destacado na produção de soja, 

apresentou um crescimento no último decênio de 73,19% entre a safra de 2009/10 e 

2017/18 (CONAB, 2019a). Há muitas áreas de terras que podem ser implantadas à 

produção de soja, sem a necessidade de abertura de novas áreas, apenas utilizando 

áreas de pastagens degradas pela pecuária, sem contar a região Norte do país, a 

grande região Amazônica (SILVA, 2019). 

Segundo a Associação dos Produtores de Soja e Milho de Mato Grosso – 

APROSOJA-MT, o estado possui cerca de 27 milhões de hectares de pastagens, 

desse total, 9 milhões de hectares possuem todos os requisitos necessários para 

receber a soja (GESTÃO NO CAMPO, 2019)21. O estado tem potencial de dobrar a 

área de produção de soja sem realizar desmatamento para abertura de novas áreas, 

incorporando as áreas de pastagens que apresentam baixo rendimento devido ao 

nível de degradação que se encontra.  

A maior região produtora de grãos está localizada na região Central do país, 

longe dos portos da região Sul e Sudeste, principais portos exportadores de grãos. 

Essa distância encarece a logística do produto e diminui a competitividade. A região 

                                                 
21 Pode haver divergência devido à metodologia adotada pelo Censo Agropecuário 2017 e a Aprosoja-
MT na quantificação do total de hectares de pastagens e a diferença de anos, o Censo Agropecuária é 
referente ao ano de 2017. A Aprosoja utiliza o levantamento do IMEA que é anual, sendo mais preciso 
e atualizado. 
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do médio norte mato-grossense apresenta o frete rodoviário mais caro até os portos 

exportadores da região Sul e Sudeste do país (Figura 20).  

Figura 20 – Brasil: logística, custo da tonelada de grãos dos principais estados 
produtores. 

 
Fonte: IMEA, 2019. 
* Valor de U$$ 1 = R$ 3,735  

 

Figura 21 – Custo final da tonelada de soja até o destino 

 
Fonte: IMEA, 2019.  
*Referente a janeiro/2019  
**Referente a junho/2017 
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Da produção agropecuária transportada em território nacional, o modal 

rodoviário é responsável por 65%, o ferroviário 26% e o hidroviário 9% (CONAB, 

2019). A utilização de ferrovias e hidrovias reduziria a utilização do frete rodoviário, 

sendo este utilizado até os locais de transbordo do modal rodoviário ao hidroviário ou 

ferroviário, cujo últimos dois têm um custo logístico menor, por tonelada. 

Com o avanço da agricultura moderna sobre regiões já consolidadas com 

outras atividades, populações tradicionais, áreas de reserva, terras indígenas, 

agricultura familiar, passam a sofrer a pressão exercida pelo agronegócio de forma 

direta e indireta. O agronegócio é como uma faca de dois gumes, contribui com a 

geração de riquezas, mas não a distribuí, quem não se enquadra acaba sendo 

excluído do sistema produtivo. 

 

2.4 A EVOLUÇÃO DO AGRONEGÓCIO E OS CONFLITOS TERRITORIAIS 

 

Conforme ocorre o crescimento da área plantada acompanhando o aumento 

da demanda por commodities, também há a busca de áreas para a expansão das 

lavouras, adquirindo novas áreas ou fazendo arrendamento. Essas novas áreas, 

podem ser grandes extensões ou pequenas propriedades, muitas vezes da agricultura 

familiar, que por estarem pressionados pelas áreas de lavoura, ou tentados pela 

valorização do preço do hectare com a implantação da agricultura moderna na região, 

os agricultores familiares vendem suas terras, e capitalizados, migram para outras 

regiões onde a fronteira agrícola e pecuária ainda não está consolidada. Muitos 

produtores familiares junto com posseiros, na maioria das vezes, motivados/incitados 

por interesses de grupos criminosos/grileiros, vão pressionar as áreas da União, terras 

indígenas, unidades de conservação, invasão de propriedade privada, levando a 

conflitos agrários pela posse da terra.  
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As invasões e grilagem de terra geralmente são motivadas pela “Industria da 

Grilagem de Terras”22 ou “Organizações Criminosas”23 que têm algum interesse 

nessas áreas, como a exploração agropecuária, mineral ou madeireira. Essas 

organizações (fazendeiros, madeireiros, mineração, dentre outros) utilizam os 

camponeses e posseiros como massa de manobra para invasão e grilagem de áreas, 

que depois de conquistadas serão expulsos por falsos donos ou pelo poder do capital, 

gerando violência física e psicológica. Os grupos criminosos fazem demarcação de 

lotes ilegais e depois vendem como se fosse legal a potenciais produtores, que de 

imediato fazem a conversão da floresta para áreas de agricultura e pecuária, 

comercializando a madeira de maior valor. 

A grilagem de terras pode trazer consequências danosas, como conflitos e 

mortes. O massacre com maior número de mortes nos últimos 10 anos ocorrido no 

Mato Grosso, por disputa de terras, foi em abril de 2017, onde nove trabalhadores 

rurais foram brutalmente assassinados no Projeto de Assentamento Taquaruçu do 

Norte, localizado no município de Colniza, a noroeste do Estado. Os trabalhadores 

foram surpreendidos enquanto trabalhavam na terra, ou dentro de seus barracos, 

sendo mortos a tiros ou golpes de facão, onde a perícia aponta para indícios de tortura, 

com corpos amarrados e outros degolados (RBA, 2019; CPT, 2017).  

A área do massacre fica dentro do complexo Guariba, é uma região que 

apresenta alto potencial madeireiro e minerário, despertando interesses de 

fazendeiros, madeireiros e grileiros, gerando conflitos em razão das riquezas naturais. 

Um empresário do ramo madeireiro e mais três pessoas tiveram a prisão 

decretada por suspeita de participação na chacina de Taquaruçu do Norte. O 

empresário é acusado de ser o mandante da chacina e encontra-se foragido (até o 

momento da pesquisa). O empresário teria contratado outras pessoas para as 

                                                 
22 Uma organização criminosa e armada, envolvendo dois irmãos do ministro da Agricultura, Pecuária 
e Abastecimento, Neri Geller, se apropriou de mil lotes da União, que, juntos, valem R$ 1 bilhão, em 
um assentamento no Norte de Mato Grosso. Os lotes ficam no Assentamento Itanhangá, em município 
de mesmo nome. O esquema, orquestrado por 13 fazendeiros do agronegócio e políticos da região 
campeã em plantio de soja no mundo, foi desbaratado pela Polícia Federal (WERNECK, 2014). 
Segundo o delegado responsável, o esquema consistia em cadastrar pessoas laranjas no sistema do 
INCRA, legalizar a terra e depois passar para o fazendeiro. O fazendeiro apossava do lote, e para 
regularizar, ia ao Sindicato Rural, que por sua vez, ia ao INCRA solicitar a regularização do referido 
lote, o INCRA forjava uma vistoria de posse em nome do laranja, mas na verdade, quem ocupava o 
lote era o fazendeiro. Ainda tinha a fraude de apagar os lotes no Sistema SIPRA-INCRA e colocar o 
nome do laranja (CANAL RURAL, 2014).  
23Sete pessoas foram presas por suspeita de grilagem de propriedade privada e desmatamento, os suspeitos 
teriam revelado que integram um grupo de grileiros que tinha a intenção de tomar parte da propriedade (G1MT, 
2019).  
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execuções dos crimes, sendo um total de quatro pessoas, (dois deles são parentes, 

sendo tio e sobrinho), os suspeitos foram denunciados pelo Ministério Público 

Estadual – MPE (G1MT, 2017). 

Além do empresário, a pessoa que é considerada executor dos crimes está 

presa e deve ser levada a julgamento. Outras três pessoas foram denunciadas, de 

acordo com o MPE, acusados de integrarem um grupo de extermínio vulgo 

“encapuzados” conhecidos localmente como matadores de aluguel, os mesmos são 

contratados para ameaçar, expulsar e matar pessoas por posse de terras. Na 

denúncia do MPE, a motivação dos crimes era para tirar as pessoas da área para 

posterior ocupação e exploração dos recursos naturais (G1MT, 2019). 

Em virtude da repercussão do caso, o poder público agiu rápido, e esse caso 

de Taquaruçu do Norte não vai ficar impune, sendo a justiça feita contra o mandante 

e executores, não ficando impune como tantos outros casos ocorridos no Estado e 

país. 

As ocorrências de conflitos no campo mato-grossense continuam, e nas 

mesmas regiões conflituosas. O ano de 2019 iniciou com uma tentativa de massacre 

no campo contra trabalhadores rurais, deixou um morto e nove feridos, sendo três em 

estado grave. As entidades e organizações sociais já vinham denunciando esse 

conflito desde novembro de 2018, despertando para um possível massacre, na área 

encontra-se cerca de 200 famílias (RBA, 2019; CPT, 2019). A região fica em uma 

gleba da União e já foi solicitada a arrecadação para ser destinada à reforma agrária. 

A área em disputa é conhecida como Fazenda Magali, sendo disputada entre os 

antigos grileiros e o ex-deputado estadual José Riva, em sociedade com o ex-

governador Sinval Barbosa, que supostamente adquiriram parte dessa área com 

dinheiro de desvio do erário público (CPT, 2019). 

De acordo com a Nota Pública da Comissão Pastoral da Terra, de 05 de janeiro 

de 2019: 

Há alguns meses vários trabalhadores foram ameaçados pelo próprio ex-
deputado, pelos capangas fortemente armados que ele colocou na fazenda, 
que diuturnamente ameaçavam as famílias no acampamento, efetuando 
disparos de armas de grosso calibre, inclusive fuzis, e fogos de artifícios, na 
intenção de incendiar os barracos. Todos esses fatos foram denunciados 
amplamente pelos trabalhadores para o governo do Estado (Governador, 
Casa Civil, Casa Militar, SESP), bem como para o MPF, OAB e Assembleia 
Legislativa, solicitando as medidas cabíveis para estancar o conflito (CPT, 
2019). 
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Conforme a nota pública da CPT, o poder público fica inerte às ocorrências e 

denúncias de violência sofrida pelos trabalhadores promovida pelos detentores do 

capital, sendo eles ex-deputado e ex-governador, o que mostra a influência que 

possuem no meio público, com uma inercia em apurar as denúncias, fazendo com que 

a ocorrência caia no esquecimento e muitas vezes nem seja averiguada. É o que 

aponta essas notas de repúdio e as denúncias diversas feitas pela CPT, Ong’s e 

demais entidades ligadas à terra, em favor do campesinato. 

Em relatório, a CPT (2019) apontou que no último triênio a violência no campo 

aumentou no país:  

[...] após o golpe político-parlamentar-midiático de 2016, com o impeachment 
da presidente Dilma Rousseff. A cada cinco dias uma pessoa é assassinada 
por conflitos agrários, segundo relatório Conflitos no Campo, publicado pela 
Comissão Pastoral da Terra – CPT. Em 2017 o número de assassinatos 
registrados foi o maior desde 2003, com 71 trabalhadores e trabalhadoras 
rurais mortos (CPT, 2019). 

 

Em relação ao estado do Mato Grosso, o relatório da CPT do ano de 2018 

aponta um aumento no número de conflitos no campo em comparação ao ano de 

2017. O Caderno de Conflitos no Campo 2018 aponta que das mais de 552 mil 

pessoas que vivem no campo, cerca de 28 mil se envolveu em algum tipo de conflito, 

incluindo os trabalhadores do campo, indígenas, quilombolas e demais povos 

tradicionais (DOS ANJOS, 2018; SOARES, 2019; CPT, 2019). Foram cerca de 633 

famílias despejadas e 550 famílias expulsas das terras que ocupavam. Quanto ao 

crime de pistolagem, este envolveu cerca 1.164 famílias. 

Em relação ao número de mortes, em 2018 foi registrado 28 assassinatos, 

sendo que em 2017 foram 71 registros. No ano de 2017, 36 mortes ocorreram em 

cinco massacres. Em 2018, o maior número de mortos foi de lideranças, totalizando 

15 pessoas. 

Porto Gonçalves et al. (2019) afirma que os conflitos por terra e água podem 

ser protagonizados por: 

[...] (1) empresários e fazendeiros agronegociantes em sua ávida busca por 
terra-solo-fotossíntese e, consequentemente, por água com seus pivôs 
centrais, piscinões e outras técnicas para irrigação; (2) pelas Mineradoras 
protagonizando conflitos por terra-água para minerar o ferro, o manganês, o 
cobre, o ouro, o fosfato, a bauxita e outros minérios e sua demanda não só 
por área para abrigar os rejeitos e toda a logística necessária à atividade 
mineira, mas sobretudo para separar o minério propriamente dito dos rejeitos, 
o que aumenta a demanda por água cada vez que o teor de minério é menor; 
(3) pelas Empresas Hidrelétricas protagonizando conflitos por terra-água pela 
demanda de imensas áreas de terra que são alagadas, que assim, ficam 
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impedidas de serem agricultadas e de produzir outra forma de energia qual 
seja o alimento (PORTO GONÇALVES, 2019, p. 103-104). 

 

Para Porto Gonçalves et al. (2016) não se explica a ampla expansão do 

agronegócio brasileiro, sobretudo nas regiões Centro-Oeste e nos Cerrados se não 

fosse: 

[...] (1) os enormes avanços tecnológicos proporcionados pela Embrapa e 
pelas universidades públicas brasileiras, (2) os subsídios e apoio financeiros 
governamentais, (3) as condições metabólicas tropicais de reprodução da 
vida, com destaque para os amplos terrenos planos ou suavemente 
ondulados das chapadas e dos chapadões, a disponibilidade de água (“o 
cerrado é uma caixa d’ água”) e a disponibilidade de energia solar e; (4) a 
estrutura fundiária que tradicionalmente conforma a estrutura de poder 
oligárquica brasileira que tem sido capaz de garantir todo o sistema de 
normas (e de poder) necessário para sua reprodução ampliada do que, 
talvez, o Poder Judiciário seja o principal guardião, poder oligárquico esse 
que também forja as interpretações das leis que garantem que o Brasil 
mantenha sua integração subordinada ao sistema mundo capitalista moderno 

colonial, sobretudo com a exportação de matérias primas. A Lei Kandir24 

talvez seja, atualmente, sua mais perfeita tradução (PORTO GONÇALVES, 
et al., 2016, p. 77-78). 

 

As vantagens apresentadas pelo cerrado e os incentivos governamentais, 

assim como a questão da legislação favorece o agronegócio, que está sempre 

incorporando novas áreas já consolidadas por outras culturas, provoca conflitos entre 

os produtores de grãos (pressão que vem da escala global para a regional/local) e os 

não produtores de grãos (comunidades tradicionais, indígenas, 

campesinato/agricultura familiar, produtores menos tecnificados, etc.), promove um 

movimento de migração dos produtores e camponeses que são excluídos pelo 

agronegócio por não se adequarem ao sistema global de produção de commodities.  

Uma vez expulsos ou pressionados a vender suas terras, o pequeno produtor 

familiar/camponês que não detém o capital para investir na agricultura moderna, vai 

em busca de novas áreas e enseja em novos conflitos rurais, muitas vezes as novas 

áreas já têm ocupantes e, motivados por “organizações criminosas” de grilagem de 

terras, ocupam essas áreas e disputam a posse com os moradores já territorializados. 

Nas duas últimas décadas ocorreu uma corrida pelas terras do cerrado mato-

                                                 
24 A Lei Kandir regulamentou a aplicação do Imposto sobre Operações Relativas à Circulação de 
Mercadorias e Prestações de Serviços de Transporte Interestadual, Intermunicipal e de Comunicação 
(ICMS). Feita pelo então ministro do Planejamento Antônio Kandir, transformou-se na Lei 
Complementar 87/96, que já foi alterada por várias outras leis complementares. Uma das normas da 
Lei Kandir é a isenção do pagamento de ICMS sobre as exportações de produtos primários e 
semielaborados ou serviços (SENADO NOTÍCIAS, 2019). 
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grossense devido à produção de grãos que começou a ser exportada pelos portos do 

Norte do país tornando a atividade mais competitiva e rendosa ao produtor. 

Ocorre o avanço da agricultura moderna sobre as tradicionais áreas de 

pecuária extensiva e áreas de extrativismo que passam a ser de interesse do 

capitalismo, ignorando a cultura e tradição dos povos/grupos que esses espaços já 

ocupavam. A conquista do Oeste remonta à Era Vargas, se consolida com o projeto 

geopolítico da construção de Brasília, com a construção de estradas para o capital 

avançar sobre o Planalto Central Brasileiro no Cerrado, e a partir do Cerrado à região 

amazônica. 

O Cerrado é a principal área de expansão do agronegócio brasileiro, e uma das 

características da agricultura moderna é a redução de mão de obra braçal que se 

encontrava no campo, substituída por modernas máquinas e implementos. Há um 

processo generalizado de despossessão em todos os biomas brasileiros, com 

destaque para o Cerrado, dado o avanço do capital com base no latifúndio monocultor 

(PORTO GONÇALVES, et. al 2016).  

Essa expansão do agronegócio sobre o Cerrado provoca conflitos que 

envolvem as populações tradicionais, sobretudo de povos indígenas e comunidades 

quilombolas, camponesas e extrativistas (COSTA SILVA; MICHALSKI, 2020). As 

populações tradicionais desenvolvem um modo próprio de produção para subsistência 

e comercialização do excedente, de modo tradicional, que se passa de geração para 

geração. Algumas comunidades vivem em sintonia com o meio natural, coleta o que 

natureza oferece “extrativismo” e produz o que mais precisam para sobrevivência. 

A expansão da soja mostra seu avanço sobre áreas já ocupadas por outras 

culturas e a intensa demanda por terras com o incremento de novas áreas de plantio 

a cada safra, o que movimenta o mercado de terras, devido à procura, eleva-se o 

preço. Consequentemente, ocorre a abertura de novas áreas agrícolas, e pela falta 

de regularização fundiária, pode ocorrer disputa pelo controle, levando a conflitos no 

campo (COSTA SILVA; CONCEIÇÃO, 2017; COSTA SILVA, 2014a). 

Estamos diante do avanço do capital agrário e minerador, e junto avança a 

apropriação e a grilagem de terras com a expulsão de camponeses e comunidades 

tradicionais, como consequência para a região, há uma intensificação de conflitos 

agrários dos grileiros contra as populações que tradicionalmente habitam essas áreas 

(PORTO GONÇALVES, et al., 2016). A ampliação da área plantada, necessita de 

mais terras, a soja vai substituindo as áreas já abertas, geralmente ocupadas pela 
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pecuária extensiva, empurrando esses produtores para outras áreas que não praticam 

a agricultura mecanizada e possam expandir seu rebanho bovino e cultivar suas 

pequenas roças (COSTA SILVA; MICHALSKI, 2020).  

O conflito por terra envolve famílias que estão na disputa pelo controle 

territorial. O número de famílias envolvidas em conflito no Mato Grosso teve um salto 

do ano de 2014 para o ano de 2016, saindo de 1.618 para 7.331. No ano de 2018 teve 

uma redução, totalizando 5.592 famílias envolvidas em conflitos. O (Gráfico 13) 

apresenta alguns resultados das ocorrências sofridas pelos camponeses mato-

grossenses nos últimos cinco anos. O número de ocorrências de conflitos25 sofreu um 

acréscimo, em 2014 a CPT registrou 30 ocorrências e em 2016 esse número subiu 

para 70 (CPT, 2018). 

Gráfico 13 – Mato Grosso: violência no campo e conflitos por terra, entre 2014 a 2018 

 
*Os dados do número de ocorrências referem-se aos despejos e expulsões, ameaças de despejos e 
expulsões, bens destruídos e pistolagem. 
Fonte: CPT (2018; 2017; 2016; 2015). 
Organização: Autor, 2019. 

 

No ano de 2016 ocorreu o impeachment da presidenta Dilma Rousseff, 

assumindo o vice Michel Temer, que sancionou a Lei 13.465/201726 que flexibiliza a 

                                                 
25 Ocorrências de conflitos constam detalhes do número de vezes que aconteceram ações de violência 
contra as famílias. Numa mesma área podem ter acontecido diversos fatos, em datas diferentes. 
26 A nova lei é proveniente da MP 759/2016, aprovada no Senado em 31 de maio na forma do projeto 
de lei de conversão (PLV) 12/2017, do relator senador Romero Jucá (PMDB-RR). O texto, que revoga 
regras atuais da Lei 11.977/2009. A nova regra torna possível regularizar áreas contínuas maiores que 
um módulo fiscal e até 2,5 mil hectares. O texto permite que ocupantes anteriores a julho de 2008 
participem do processo (AGÊNCIA SENADO, 2017). 
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regularização fundiária de terras da União na Amazônia Legal, disciplina novas regras 

para a reforma agrária, sendo mais flexível “para Jorge Viana o texto facilita a vida 

dos grileiros em todo o país e fragiliza o pequeno produtor” (AGÊNCIA SENADO, 

2017). Conforme nota de repúdio da CPT: 

No apagar das luzes de 2016, no dia 23 de dezembro, quase na surdina, o 
governo de Michel Temer havia baixado a MP 759, um grande presente de 
Natal para os ruralistas, base de sua sustentação no Congresso Nacional. A 
MP possibilitava o pagamento em dinheiro de terras desapropriadas para 
Reforma Agrária, quando a legislação vigente determinava o pagamento em 
títulos da dívida agrária, a serem pagos em até 20 anos e permitia regularizar 
áreas até 2,5 mil hectares, quando o limite era de 1,5 mil hectares (CPT, 2017, 
p 245). 

 

O objetivo dessa Lei foi realizar mudanças, favoráveis à bancada ruralista, 

favorecer o mercado de terras com a titulação da propriedade, buscando beneficiar os 

grandes latifundiários e a expansão agrícola da produção de grãos e pecuária. 

As áreas em disputa no Mato Groso tiveram um grande aumento, saindo de 

750.600ha em 2014, para 3.252.864ha em 2016, e praticamente, se manteve em 2017 

em 3.139.237ha, apresentando em 2018 uma redução de 58,75%, totalizando 

1.295.079ha.  

Esse quantitativo de área sendo disputada teve como consequência um 

aumento na quantidade de famílias que foram expulsas no ano de 2017, totalizando 

550 famílias contra 165 em 2016. No entanto, no ano de 2018 não houve nenhum 

registro de famílias expulsas. Dentre o período analisado, o ano de 2015 foi o que teve 

maior registro de famílias sendo despejadas, com o total de 1.090 famílias, e 940 

famílias sofreram ameaças de despejo. Nos anos seguintes esses números 

decresceram e fechou 2018 com 336 famílias despejadas e 502 com ameaça de 

despejo. As tentativas ou ameaças de expulsão foram crescentes em 2018, com 820 

famílias, visto que o ano de 2016 apresentou 262 famílias, nessa categoria. 

O ano de 2017 apresentou maior número, com 440 famílias que tiveram casas 

destruídas, como forma de pressão para abandonarem as áreas disputadas, e outras 

430 famílias tiveram bens destruídos. O crime de pistolagem apresenta maior número, 

são cerca de 1.423 famílias que viveram o ano de 2015 sob a ameaça de capangas, 

jagunços, segurança armada contratados por fazendeiros, madeireiros, grileiros, que 

usam esse tipo de serviço para intimidar e expulsar os camponeses de seus lotes 

mediante ameaças de morte. O crime de pistolagem reduziu para 272 em 2016, o que 

representa 80% em relação ao ano anterior, mas voltou a fazer mais vítimas em 2017, 
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com um aumento de 4,3 vezes, totalizando 1.174 famílias, reduziu novamente em 

2018 para 578 famílias. Essa prática de contratar pessoas armadas para tocar o terror 

e amedrontar os camponeses é usada na região, principalmente nas áreas mais 

afastadas, onde o poder público está menos presente, em alguns casos, com 

dificuldades de acesso, como o caso da chacina de Taquaruçu do Norte, na cidade 

de Colniza.  

É possível ver uma correlação entre o aumento de conflitos e o crescimento da 

área ocupada pela agricultura moderna, inferindo que as áreas incrementadas pela 

agricultura moderna vão se sobrepondo às culturas já consolidadas, o que provoca a 

abertura de novas áreas nas regiões em que a fronteira agrícola não está consolidada. 

“A difusão do agronegócio não se dá sobre espaços desocupados, inviabiliza a 

atividade para milhares de pequenos agricultores que viviam da subsistência ou da 

produção simples de mercadorias” (ELIAS, 2011). A disputa pelo domínio do espaço 

age como impulsionador dos conflitos agrários mato-grossenses. 

A intensa substituição do sistema técnico agrícola passa a ser incorporada cada 

vez mais pelo capital, provocando significativas transformações na forma de uso e 

ocupação do espaço rural, promovendo a substituição da produção de alimentos por 

commodities; implantando monoculturas e substituindo atividades já consolidadas na 

região pela especialização produtiva imposta pelo capital. Os camponeses são 

expropriados ou expulsos, gerando muitos conflitos sociais, o que intensifica a 

ocorrência da violência contra os sujeitos sociais do campo e seu espaço, modo de 

vida e forma de trabalho, muitos vão para as cidades engordar as periferias que são 

ignoradas pelo poder público. O agronegócio se dá com a geração de conflitos 

agrários, à medida em que se apossa do espaço ocupado e expulsa esses moradores 

campesinos e a pecuária para outros espaços que também se encontram ocupados 

por povos e comunidades tradicionais que mantêm seus modos de vida e formar de 

produção divergente do agronegócio. 

 

2.5 SOJA: DO OESTE DO MATO GROSSO PARA O SUL DE RONDÔNIA 

 

Com os investimentos do governo federal na década de 1990, o estado de 

Rondônia entrou no pacote da infraestrutura para melhoria do país. No ano de 1995 

tem início a construção do porto graneleiro da Hermasa às margens do rio Madeira, 

em Porto Velho, e no ano de 1997 inicia-se o transporte de grãos da região oeste do 
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Mato Grosso e a tímida produção de Rondônia (14 mil toneladas, safra 1997/1998) 

passa a crescer ano após ano. A abertura do porto graneleiro não foi proveniente da 

produção agrícola de Rondônia, mas sim, do volume de grãos que a empresa já 

comercializava na região oeste mato-grossense  

Com a instalação portuária graneleira em funcionamento, a disponibilidade de 

terras agricultáveis e o desenvolvimento de pesquisas da EMBRAPA – Rondônia, 

possibilitou o desenvolvimento da agricultura moderna para a produção de 

commodities na região sul rondoniense. A produção em Rondônia inicialmente, foi dos 

próprios produtores já instalados na região, sendo muitos sulistas que já praticaram 

ou conheciam o cultivo da soja em suas regiões de origem, e com a implantação do 

Porto Graneleiro da Hermasa, em Porto Velho, tornou atrativa a produção e rentável 

ao produtor. Os primeiros plantios de soja foram no final da década de 1980, e a 

logística rodoviária até os portos da região Sul e Sudeste do país inviabilizava a 

produção, fato que é revertido com a implantação do porto graneleiro da Hermasa na 

Hidrovia do Madeira. 

Para Batista (2014) vale destacar a influência econômica dos impulsos 

advindos do estado vizinho, o Mato Grosso, onde: 

 Estes impulsos permitiram a produção de grãos para a exportação e a 
inserção da mecanização do campo como condição de rentabilidade e 
competição com os preços no cenário nacional e internacional (BATISTA, 
2014, p. 220). 

 

Ocorre uma migração de produtores da região oeste mato-grossense, 

principalmente de Campos de Júlio, para a região sul de Rondônia. Esses produtores 

já praticavam o cultivo da soja e viram em Rondônia uma possibilidade de expandir 

as lavouras com terras a preço mais baixos que os praticados em outras regiões, e a 

rota de escoamento via Hidrovia do Madeira sendo o maior fator influenciador para a 

espacialização da soja no estado (COSTA SILVA, 2005, 2014, 2015). Antes da 

hidrovia os grãos eram enviados à região Sul ou Sudeste do país, o que encarecia a 

commodity e deixava de ser competitiva, o custo da logística dos grãos era de dois 

terços da produção (PESQUISA DE CAMPO, 2020). 

À medida em que os produtores da região de Vilhena foram ampliando as áreas 

cultivadas e mostrando resultado positivo, migraram mais produtores para a região, e 

os produtores locais como na cidade de Cerejeira, passaram a investir na produção 

da soja, o que levou ao crescimento e espacialização pelo estado. Foi com a vinda de 

produtores do oeste mato-grossense que proporcionou o crescimento do cultivo da 
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soja em Rondônia, a partir do transporte de grãos pela hidrovia do Madeira, visto que 

Vilhena já tinha produtores que praticavam a produção de soja anterior à implantação 

do porto graneleiro na hidrovia do Madeira, fato que veio fortalecer a agricultura 

rondoniense. 

A partir do sul de Rondônia, tendo o município de Vilhena como entrada, a soja 

vem se espacializando por todo o território rondoniense, sendo mais competitiva pela 

redução logística rodoviária e a integração intermodal hidrorrodoviária que ocorre no 

porto graneleiro em Porto Velho. A Hidrovia do Madeira passa a desempenhar um 

importante papel para o desenvolvimento agrícola do Estado com a produção de 

commodities e fluxo de mercadorias diversas, em especial, insumos agrícolas. A 

região de Vilhena se consolidou com o agronegócio e se especializou na produção de 

grãos com soja e milho, e a cidade de Vilhena se reestrutura para atendimento da 

demanda do campo, se transformando em uma cidade do agronegócio especializada 

na produção de grãos com todo o suporte necessário à produção, com a prestação 

de serviços e fornecimento de bens e insumos, instalando escritório das grandes 

empresas hegemônicas no município e diversas outras empresas de suporte ao 

agronegócio, acompanhando o crescimento urbano e consumo consumptivo.  

O próximo capítulo trata do período de colonização planejada pelo governo 

militar para a Amazônia e o estado de Rondônia, as transformações ocorridas no 

território com a distribuição de terras a colonos migrantes que chegavam à região 

amazônica, muitos expropriados da região Sul e Sudeste do país devido à 

mecanização agrícola.  

O governo incentivava a vinda de grupos empresariais e produtores 

capitalizados a investirem na região amazônica nos anos de 1970 e 1980. O capítulo 

traz as metamorfoses ocorridas no território até os dias atuais com a espacialização 

da soja em Rondônia e as transformações provocadas pelo avanço do capital, desde 

o período da colonização executado pelo governo militar, até a produção de 

commodities, carne bovina e grãos (soja e milho). 
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3 CAPÍTULO III – REGIÃO PRODUTIVA DO AGRONEGÓCIO: SOJA EM 

RONDÔNIA  

 

Rondônia é um estado novo que passou por ocupação conduzida pelo Estado 

para a realização da colonização, com projetos de assentamentos rurais e licitações 

de glebas públicas a grupos empresariais para produzir produtos agrícolas e pecuária, 

com distribuição de terras para migrantes colonos vindos de todo o país, 

principalmente do Sul e Sudeste. Devido ao sistema de colonização, caracterizou-se 

com particularidades especificas, com uma fragmentação ao longo do eixo da BR-

364, que corta o Estado de sul a norte com propriedades inferiores a 100ha, 

características da agricultura familiar. 

Com a chegada da soja no final dos anos 1990, a região sul do Estado começa 

a sofrer uma reconfiguração fundiária com a produção de monocultura da soja que 

avança sobre as áreas de pecuária e assentamentos rurais. Essa região já possuía 

produtores de grãos, no entanto, a vinda de produtores que migraram do oeste mato-

grossense foram decisivos para a ampliação das áreas plantadas e espacialização 

em Rondônia, consolidando o agronegócio no sul do Estado. Essa consolidação 

trouxe mudanças estruturais urbana e rural para o município de Vilhena, que se 

desenvolveu atrelado ao cultivo de grão, com a monocultura da soja no campo, 

gerando conflitos agrários e a presença de grandes empresas ligadas ao agronegócio 

na cidade, ocasionando consideráveis mudanças no Estado. 

Nos últimos 20 anos, Rondônia vem se transformando a partir da expansão da 

fronteira27 agrícola, substituindo a floresta por pastagem e monoculturas, como a soja. 

No ano de 2006, Rondônia tinha 87.078 estabelecimentos agropecuários distribuídos 

em 8.433.868ha, dos quais 80,25% dos estabelecimentos (69.886 estabelecimentos) 

são de até 100ha, perfazendo uma área de 2.234.167ha, representando 26,49% da 

área total dos estabelecimentos rurais nessa estrutura fundiária. Nestas propriedades 

se pratica a agricultura familiar (IBGE, 2006).  

Passado mais de uma década, o Censo Agropecuário de 2017 traz novas 

informações do Estado, apontando um aumento de 5% no número de 

estabelecimentos agropecuários, chegando a 91.437 propriedades distribuídas em 

                                                 
27O conceito de fronteira expressa “um espaço não plenamente estruturado, e por isso mesmo, 
potencialmente gerador de realidades novas, sua especificidade é a sua virtualidade histórica” 
(BECKER, 2007). 
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uma área de 9.219.932ha, dos quais 80,65% possuem dimensões inferiores a 100ha 

(CENSOAGRO, 2017). 

A dinâmica de desenvolvimento da agropecuária ocorreu em vários municípios 

rondonienses e vem trazendo alterações no espaço rural e urbano, com profundas 

transformações no ambiente social, natural e geográfico, com modificações no perfil 

produtivo dos municípios e na economia regional. 

No conjunto das dinâmicas territoriais denota-se, primeiramente, a produção do 

espaço como condição de reprodução ampliada do capital, com novas geografias e 

novas desigualdades espaciais (HARVEY, 2006). Tal perspectiva sugere a 

incorporação de espaços produtivos aos fluxos globalizados com o avanço de capitais 

em áreas periféricas, contribuindo com a expansão e reprodução do capital, criando a 

circulação nas áreas produtivas, conectando-as com outros mercados. 

A mudança no arranjo espacial provocou profundas transformações territoriais 

na Amazônia brasileira, constituindo processos de ações locais, regionais, nacionais 

e globais. As transformações ocorridas nos últimos 50 anos possibilitam compreender 

a síntese dos conflitos sócio-territoriais e (re)organização do território, produto de 

projetos e ações dos agentes territoriais, os quais revelam as diversidades da 

dimensão geográfica. Analisando as manifestações do processo de globalização na 

dinâmica territorial de Rondônia, traz à tona os feixes de forças territoriais que molda 

uma nova geografia do campo e da cidade. 

Para compreender a transformação que o território comporta na atualidade, é 

necessário fazer uma leitura em termos de Brasil ao se pensar na globalização e sua 

influência nas transformações ocorridas na Amazônia, consolidando e modificando o 

território rondoniense a partir do avanço das formas produtivas do capital. As 

dinâmicas territoriais em Rondônia são resultantes da expansão da economia global 

com ajustes territoriais impulsionados pelos agentes públicos, econômicos e sociais 

que promovem a formação de novas funcionalidades do território. O sistema viário 

das duas principais rodovias (BR-163 e BR-364) que corta o estado do Mato Grosso 

forma um vetor de expansão do agronegócio. Tem início no Centro-Sul brasileiro e 

prolonga até as zonas limítrofes nacionais no extremo Oeste com Peru e Bolívia. 

A espacialização da soja no sul de Rondônia é continuação do avanço da 

produção agrícola do oeste mato-grossense, produzindo uma regionalização da 

produção de grãos (soja e milho) na região de Vilhena. Essa regionalização tornou a 

região a maior produtora de grãos do Estado, e a especialização produtiva levou a 
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região a se adaptar e transformar em uma Região Produtiva do Agronegócio – RPA, 

e o município de Vilhena a se moldar em uma cidade do agronegócio para 

atendimento da produção agrícola. 

Regionalizações produtivas, existem várias em Rondônia. Na região central do 

Estado, em Cacoal, tem uma regionalização da produção de café; na região de 

Ariquemes e Porto Velho tem uma regionalização da produção de bovinos de corte; 

na região de Ji-Paraná tem uma regionalização da pecuária leiteira. No entanto, a 

regionalização da produção agrícola e pecuária se diferencia da RPA que visa a 

produção de commodities para a exportação, se diferenciando das regionalizações da 

produção agropecuária do Estado, que simplesmente reúne um grande número de 

produtores que pratica a mesma atividade para o atendimento da demanda regional e 

nacional. 

O capitalismo dirige a organização do espaço na sociedade capitalista, sendo 

o gerador de desenvolvimento desigual, responsável pelas desigualdades 

sócioespaciais nos países onde reina. Atualmente é possível verificar que o 

capitalismo ultrapassa as fronteiras internacionais, instalando-se onde existe um 

mercado suscetível a absorver sua produção e apresenta uma possibilidade de ganho 

promovido pelo baixo preço da terra e mão de obra, ou proporcione algum tipo de 

incentivo. A implantação do capitalismo obedece apenas às leis do lucro e dominação 

econômica e social, exercendo seus poderes de decisão. 

A mobilização do espaço é intensa com o avanço do agronegócio imperando 

nos espaços antigos. As organizações sociais passam a ser modificadas de acordo 

com os interesses do capitalismo e, não mais, o interesse da sociedade que ali reside, 

passando a ser influenciada ou dominada pelo mesmo, trabalhando para atender as 

necessidades que não param de surgir (LEFEBVRE, 2008). O espaço geográfico é 

um produto social, resultado do trabalho que a sociedade organiza para atingir seus 

objetivos, partindo do sistema de relações que constitui sua realidade no ordenamento 

do espaço, exprime as relações entre os grupos sociais (ISNARD, 1982). A 

organização do espaço cria laços entre o meio e o homem, e uma adaptação do social 

e do espacial. Ao longo do tempo e da divisão do trabalho, o território vai se 

modificando, adaptando e se tornando especialista em algumas atividades 

econômicas, atualizando as formas de produção conforme o momento histórico com 

combinações de técnicas sociais de trabalho.  
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A espacialização da produção pode ser compreendida por meio de vantagens 

comparativas ligadas ao processo produtivo que essa região proporciona. A 

seletividade dos espaços destinados à produção é compreendida pelos agentes 

econômicos hegemônicos, cuja finalidade é a acumulação de capital, o qual considera 

a redução de custos no processo de produção/distribuição (BERNARDES, 2010). No 

caso da agricultura, há questões climáticas, distribuição regular de chuvas, estações 

do ano, qualidade e preço das terras, como fatores relevantes para a expansão da 

soja na região Centro-Oeste do país, como ocorreu no médio norte mato-grossense, 

e de lá para a região sul de Rondônia, começando pelo município de Vilhena, com 

terras cultiváveis e valores mais baixos quando comparados ao centro oeste do país.  

O modelo de desenvolvimento acaba por estabelecer a dinâmica territorial, as 

demandas da economia global e o avanço da fronteira agrícola sobre novas áreas de 

produção, estabelece novos padrões e se faz necessária a reestruturação dos 

espaços para a produção moderna (SANTOS; SILVEIRA, 2005), é o que aconteceu 

no município de Vilhena com a regionalização da soja que levou a formação da RPA. 

As atividades globais desenvolvidas numa região ocorrem devido à dinâmica 

existente, seja para a preparação, produção, estocagem e deslocamento de um 

produto, tudo isso devendo ocorrer com baixos custos para que se torne competitivo 

em um cenário de desenvolvimento global (MONIÉ, 2003). Os agentes elaboram 

planos estratégicos de acordo com a relação espacial existente no local para melhor 

desempenho das atividades a serem desenvolvidas, surge novos conteúdos 

territoriais a partir do modelo do espaço regional e sua forma de organização. 

A agricultura se beneficia dos progressos científicos e tecnológicos, 

assegurando uma maior produção e melhor produtividade. Com maior produção no 

campo, a cidade ganha impulso, tecnifica cada vez mais o trabalho no campo e na 

cidade com máquinas, implementos, sementes melhoradas, etc. Esse capital chega a 

todas as partes pela expansão das redes de estradas de ferro e de rodagem, a qual 

assegura uma circulação rápida de pessoas e mercadorias (SANTOS, 2014). Os 

transportes se modernizam e aumentam a capacidade, abrem-se estradas, ferrovias, 

hidrovias, reduz a distância entre cidades e aproxima as cidades ao campo. 

A revolução tecnológica e a fluidez do espaço intensificam a forma capitalista 

de produzir reestruturando o setor produtivo na agropecuária, onde novos espaços 

agrícolas são incorporados à produção e ao consumo globalizado (ELIAS, 2006). 

Forma-se regiões produtivas especializadas em certos produtos, o que as diferencia 
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das demais regiões com todo o suporte necessário ao campo formando as “regiões 

produtivas do agronegócio”. 

Para Elias (2003) essa expansão é devido a construção dos sistemas técnicos 

indispensáveis à produção e o consumo moderno. A globalização do agronegócio é 

importante para o desenvolvimento econômico e crescimento de cidades com a 

materialização e reprodução do capital nas atividades econômicas, exerce novas 

funções, dinamiza a economia urbana e reorganização urbano-regional (ELIAS, 

2007). Em alguns casos, o território das empresas configura-se como verdadeiros 

estados dentro do estado (BECKER, 1988), demonstrando o poder de influência do 

capital sobre determinadas regiões. 

O aumento exponencial da produtividade agropecuária pode ser explicado pelo 

emprego de inovações tecnológicas reestruturando o setor produtivo pautado na 

ciência, tecnologia e informação, traz modificações nos elementos técnicos e sociais 

na estrutura agrária. A partir do desenvolvimento de uma cultivar para uma região, 

possibilita a introdução desse produto agrícola até então inexistente, como a soja na 

região de Vilhena com variedades desenvolvidas para a região, com produtividade e 

resistência à algumas pragas e doenças adaptada ao solo e clima amazônico. Estas 

atividades desenvolvem-se atreladas às demandas produtivas de serviços e produtos 

especializados das empresas relacionadas aos complexos agroindustriais (SANTOS, 

2004; ELIAS, 2007). Com o avanço tecnológico ocorre a superação das barreiras 

naturais fazendo um aumento na circulação do capital, além do uso de máquinas e 

implementos modernos para ampliar a escala de produção (BERNARDES, 2006).  

O município de Vilhena se desenvolve economicamente assentado no setor 

primário com atividades oriundas do agronegócio na produção de grãos e o setor 

terciário. O campo experimental da Embrapa tem especialistas no melhoramento de 

grãos, em especial a soja, apresentando bons resultados em novas cultivares, 

contribuindo positivamente para o crescimento da cultura, trazendo alterações no 

território estabelecido pela globalização.  

Desde a década de 1990 a Embrapa Rondônia, em parceria com a Fundação 

Mato Grosso, Fazenda Itamarati e Empaer desenvolvem experimentos com 

variedades de soja para dar recomendações aos produtores rondonienses nas 

diferentes regiões do Estado (EMBRAPA, 1997). A cidade de Vilhena se adapta às 

novas demandas que vão surgindo no campo, com a implantação de empresas 

prestadoras de serviços e revenda de produtos (máquinas, implementos agrícolas, 
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insumos, dentre outros). Escritórios de grandes grupos se instalam no município e 

fortalecem o agronegócio e a produção agrícola, dando forma a RPA.  

O território rondoniense passou por várias transformações no espaço 

geográfico, a partir do processo de ocupação e colonização, e continua as 

transformações na atualidade, com o agronegócio globalizado, a partir da produção 

de commodities, como vem ocorrendo. 

Santos (1996b) qualificou como avanço dos “espaços da globalização” onde o 

território comporta os vetores que promovem os processos de modernização 

produtiva, mudanças técnicas da paisagem, como se apresenta Rondônia, atualmente 

relacionados ao agronegócio da soja, atendendo à demanda externa, apropriando o 

território às lógicas globais em função da ampliação dos circuitos espaciais da 

produção (ARROYO, 2003). 

As transformações sociais contemporâneas contribuem para pensar as 

relações da sociedade e espaço, fazendo com que o território seja o revelador das 

tensões e das tramas sociais no espaço geográfico (SANTOS, 1996). Trata-se de uma 

racionalidade funcional do espaço geográfico por meio do agronegócio que se instalou 

em Rondônia mudando a dinâmica espacial agrária. 

Ocorreram diversos conflitos sócio-territoriais por disputa de terra e recursos 

naturais. Na Terra Indígena Roosevelt, ocorreu em abril de 2004 a maior chacina 

promovida por indígenas contra invasores, terminando com a morte de 29 garimpeiros 

que buscavam pedras preciosas. O conflito agrário no município de Corumbiara 

ocorrido em agosto de 1995 terminou com a morte de 12 pessoas entre o confronto 

de policiais e posseiros na reintegração de posse de uma fazenda (FOLHA DE SÃO 

PAULO, 2004; ESTEVAM; MARQUES, 2015). Esses dois casos são indicadores das 

dinâmicas territoriais na Amazônia brasileira em que o território é disputado e 

transformado. Estes conflitos sociais se vinculam a uma estreita inter-relação do 

território, sua normatização e uso passam pela produção e apropriação do meio 

geográfico em que o território se torna emblemático e crucial. 

Na nova geografia econômica, o território é posto como um conjunto de 

vantagens competitivas aliadas ao processo produtivo, criando o valor a partir da 

materialidade combinada com as dimensões culturais (FERNANDEZ; AMIN; VIGIL, 

2008). As políticas públicas no Brasil têm o território como conceito operatório no 

desenvolvimento de ações regionais, onde a ação governamental necessita ampliar 
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seu foco nos problemas sociais, nas políticas de planejamento, gestão e ordenamento 

territorial (BARCELAR, 2008). 

O planejamento territorial emerge das políticas com ação na estrutura social e 

econômica, elaboradas nas várias escalas geográficas. Devido à complexidade e 

heterogeneidade do Brasil, é necessário um planejamento a nível de escalas 

geográficas social e regional, o que exige do Governo pensar as múltiplas dimensões 

permeadas nas atividades produtivas, como o agronegócio em expansão na 

Amazônia brasileira, que aumenta a pressão sócio-territorial em áreas de preservação 

e Terras Indígenas – TI, como a Uru-Eu-Wau-Wau, que já denuncia as invasões às 

autoridades (KANINDE, 2016; G1 JORNAL NACIONAL, 2019). Os próprios indígenas 

fazem a ronda no perímetro da TI para evitar invasores, garimpeiros, grileiros e 

madeireiros. 

Santos (1996) à luz dos acontecimentos contemporâneos observou que o 

espaço geográfico não estava imune às mudanças provocadas pela globalização, mas 

a incorporava de modo substancial e estrutural. As formas anteriores do meio 

geográfico vem da lógica global, que se impõe a todos os territórios e a cada território 

como um todo, pelo fato de ser técnico-científico-informacional, o meio geográfico 

tende a ser universal, mesmo onde se manifesta pontualmente (SANTOS, 1996). 

A leitura do território põe em relevo as tramas das transformações ou 

reestruturações espaciais, a Amazônia não escapa a essas mudanças, tem sido 

objeto de transformações profundas relacionadas às contínuas incorporações das 

atividades regionais nos circuitos espaciais produtivos da economia globalizada 

(HUERTAS, 2009). 

As transformações do território adquiriram formas-conteúdos que produzem 

diferenciações e fragmentações regionais na Amazônia brasileira, a atividade 

produtiva globalizada atua como impulsionadora desses movimentos, antes estranhos 

às dinâmicas locais, mas que se alicerçam nos sentidos e na produção de novas 

territorialidades.  

 

3.1 PROCESSO DE FORMAÇÃO SOCIOESPACIAL DE RONDÔNIA  

 

O objetivo das políticas de desenvolvimento da Amazônia era baseado na 

ideologia de ocupação do vazio demográfico e a integração da região ao território 

nacional, valorizando as riquezas naturais. Foi traçado um planejamento baseado na 



140 

 

 

regionalização para as diferentes realidades, propiciando um desenvolvimento 

sustentável (BECKER, 2007). A ocupação de Rondônia ocorreu por meio dos projetos 

promovidos pelo governo voltados para a região, com a migração populacional do Sul 

e Sudeste do país em grande maioria, e a maior parte das famílias sendo de colonos 

que viviam do valor de uso da terra. 

O processo de ocupação da Amazônia segue duas dinâmicas: a da fronteira 

especulativa e da consolidada (MARGULIS, 2003). A primeira dinâmica ocupacional 

seria formada por uma frente de ocupação com trabalhadores destituídos de posses, 

com pequena produção de subsistência, e o desmatamento ocorre como forma de 

ocupação. Já, a segunda dinâmica de ocupação possui atividade econômica 

estruturada e organizada, o desmatamento ocorre como forma de viabilizar as 

atividades produtivas.  

A expansão da atividade agropecuária na Amazônia seria determinada pela 

ação da fronteira consolidada sobre a fronteira especulativa, de modo que os agentes 

da fronteira consolidada buscam expandir suas ações sobre a especulativa. A 

dinâmica de ocupação, assim como da expansão da fronteira agrícola, denota uma 

relação de contiguidade do processo de expansão, onde este leva ao desmatamento.  

Essa dinâmica de ocupação, característica em várias regiões da Amazônia 

também, ocorre em Rondônia, onde a implantação e o desenvolvimento da atividade 

agropecuária no Estado estão diretamente ligados ao processo de ocupação (fronteira 

especulativa) e colonização (fronteira consolidada) em que o estado passou desde a 

última metade do século XX (COSTA SILVA, 2012).  

A partir da década de 1970, as políticas desenvolvimentistas do governo militar 

são implantadas com os programas oficiais de colonização agrícola que atraíram um 

número elevado de migrantes de várias regiões do país. Ainda nesta década, por meio 

da implementação de políticas públicas de caráter desenvolvimentista na Amazônia, 

destacando-se o Programa de Integração Nacional (PIN), dá-se início ao processo de 

colonização dirigida em Rondônia, efetivando os Projetos Integrados de Colonização 

que estimularam o desenvolvimento da produção agropecuária (COSTA SILVA, 

2012).  

A colonização dirigida impôs uma geopolítica entre as relações de poder 

estabelecidas nesse espaço geográfico. A estratégia da colonização promovia a 

reforma agrária, e a motivação para a migração das populações centrava-se nas 

necessidades e estímulo através das propagandas sobre a nova fronteira (COY, 
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1988). 

Com a mobilidade geográfica e a inserção da infraestrutura, a floresta vai 

perdendo sua pureza, intensifica a atividade de devastação e a degradação se torna 

devassa e prostituída pela ação do homem e de seu capital (AMARAL, 2004). A nova 

estruturação desse espaço é ocasionada pelos projetos de ocupação e do 

desenvolvimento econômico que se constituíram em empreendimentos 

caracterizados pela intensa circulação de capital, população e impacto ao ambiente 

(BECKER, 2001). 

Fatores como a vigência da Lei nº 4.214 de 2 de março de 1963, denominada 

“Estatuto do Trabalhador Rural”, veio regularizar as relações informais de produção 

que passa onerar a classe capitalista rural. As relações informais de trabalho eram 

características do colonato, e para não agregar os custos sociais, o seguimento 

capitalista extingue esse modelo substituindo pelo trabalhador assalariado volante, 

vulgo, “boia fria” (MESCH, 1984).  

Em consequência da legislação, nas regiões onde se praticava atividade 

agrícola que exigia mão de obra, o custo foi acrescido, possibilitando economicamente 

a implementação da mecanização agrícola que apresentava um custo de produção 

inferior ao do trabalhador regido pela nova legislação. A mecanização agrícola passa 

a substituir o homem pela máquina, liberando uma grande quantidade de 

trabalhadores do campo, e possibilitou maior lucro aos proprietários rurais e, 

consequentemente, a aquisição de propriedades ainda não mecanizadas. O campo já 

havia liberado muitos trabalhadores rurais com a mecanização agrícola, e com a 

venda das propriedades, passa a existir um “contingente de pequenos e médios 

capitalistas exproprietários rurais que viram na fronteira agrícola uma possibilidade de 

retomar o trabalho no campo” (MESCH, 1984, p.84).  

A erradicação dos cafezais com baixa produtividade fez com que muitos 

produtores vendessem a propriedade favorecendo a substituição dos cafezais pelo 

binômio soja/trigo, liberando mais trabalhadores aptos a migrar. Essa é uma das 

razões que propiciou uma grande massa de migrantes sulistas para Rondônia durante 

o período de colonização na esperança de ter acesso à terra e continuar com as 

atividades agrícolas. 

Com a introdução da cultura da soja e do trigo e a mecanização agrícola, 

redefiniu-se as propriedades na região. No norte do Paraná, o número de 

propriedades rurais entre 1970 – 1980 reduziu de 294.311 para 188.64, significando 
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a incorporação de 105.665 propriedades, e o tamanho médio subiu de 22,89ha para 

33,64ha, a população decresceu no mesmo período em 1.268.565 habitantes 

(MESCH, 1984; IBGE, 2017). Em 1970 a população rural representava 63,6%, e em 

1980 passa para 41,3%, o que pode ser visto atrelado ao número de tratores para o 

mesmo recorte temporal avançando de 18.619 para 79.682 em 1980 (MESCH, 1984; 

IBGE, 2017). Com a modificação estrutural da economia agrária nas regiões Sul e 

Sudeste e a existência de terra agricultável, fez de Rondônia o ponto terminal do maior 

fluxo migratório registrado no país durante a década de 1970 (MESCH, 1984).  

Além dos fatores apresentados pela região Sul e Sudeste do país, a abertura 

da BR-29 (hoje BR-364), na década de 1960, propiciou a vinda de migrantes para 

Rondônia, tendo a mesma como via de penetração. O traçado da rodovia corta todo 

o Estado passando por manchas de terras férteis, sendo um chamativo àqueles 

interessados nas atividades rurais, tendo a companhia dos grileiros que viram nessas 

terras uma alternativa especulativa. 

O processo de urbanização esta inter-relacionado ao de colonização, isso 

justifica o grande vazio entre o município de Vilhena e Pimenta Bueno. Essa região foi 

licitada à Gleba Corumbiara, destinada para a produção pecuária, adquirida por 

grupos empresariais da região Centro-Sul do país, virando grandes latifúndios 

improdutivos para a aquisição especulativa (CUNHA, 1983). Conforme o Estado 

apresentou melhorias na infraestrutura e comunicação, os grupos econômicos 

aumentaram a procura por terras desenvolvendo um modelo capitalista local, tendo 

uma oferta de mão de obra dos colonos migrantes. 

Os projetos de assentamento conduzidos pelo INCRA na década de 1970 

podem ser observados na (Figura 22), com a concentração ao longo do eixo da BR-

364. O governo militar utilizou de uma infraestrutura mínima existente no Estado para 

implantar os projetos de assentamento, e posteriormente, realizou investimento na 

pavimentação da rodovia interligando Rondônia às regiões dinâmicas da economia 

brasileira. Os projetos de assentamento prosperaram e deram origem às principais 

cidades do Estado, obtendo êxito na ocupação dessa parte da Amazônia Meridional 

consolidando a agricultura. 
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Figura 22 – Localização das áreas de colonização em Rondônia 

 
Fonte: Ribeiro, 2016. Adaptado de Henrique, 1984. Digitalização: José Hunaldo de Lima. 

 

A (Tabela 5) traz os projetos de assentamento conduzidos pelo INCRA na 

década de 1970, onde o processo de colonização ocorreu de forma planejada com o 

tamanho da área destinada a cada projeto e a quantidade de famílias assentadas, em 

especial, na região centro-sul de Rondônia. Foram sete projetos que distribuíram mais 

de 2,5 milhões de hectares a mais de 23 mil famílias no início da colonização dirigida. 

Tabela 5 – Projetos de Colonização no Estado de Rondônia 

PROJETOS 

PROJETOS DE COLONIZAÇÃO DIRIGIDA – PAD 

ÁREA 
TOTAL 

(ha) 

Número de famílias assentadas 
Títulos de terras 

distribuídos 

Até 
1978 

Esperado 
1979 

Objetivo 
final 

Até 1978 

Total 2.565.440 16.482 3.485 23.438 7.007 

Ouro Preto 512.585 4.414 719 5.133 2.932 

Gy – Paraná 486.137 3.922 834 4.756 1.294 

Paulo de Assis Ribeiro 293.580 2.463 511 2.974 712 

Adolpho Rohl 413.552 2.247 500 4.341 1.131 

Sidney Girão 60.000 485 15 500 383 

Marechal Dutra 494.661 2.220 703 4.520 397 

Burareiro 304.925 731 203 1.214 158 

Fonte: Henriques, 1984. 
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Nessa perspectiva de distribuição da terra em pequenos lotes de até 100ha,  

a política de colonização sob a ação direta do estado produziu o espaço do 
campesinato, que ao proporcionar sua reprodução social, modificou o padrão 
geográfico do território deslocando-o da configuração extrativista-ferroviário-
fluvial para o agropecuário-rodoviário (COSTA SILVA, 2012). 
 

O tamanho dos lotes distribuídos nos projetos de assentamento caracterizou 

Rondônia como um espaço do campesinato, onde 80% das propriedades são 

menores que 100ha e correspondem a mais de ¼ da área territorial do Estado 

ocupado pela agropecuária (COSTA SILVA, 2012; IBGE, 2017). 

Nas décadas seguintes, o governo federal regularizou novos assentamentos 

na cidade de Buritis, Machadinho do Oeste, Porto Velho e os distritos de Jaci-Paraná, 

Extrema, etc.  

O fluxo migratório da década de 1970 distingue-se dos demais pelo fato de 

ocorrer a busca de terras para a produção agrícola, por pequenos produtores com 

suas famílias que vieram para Rondônia na esperança de ter acesso à terra 

(TEIXEIRA; FONSECA, 2003). O governo militar utilizou o então Território Federal de 

Rondônia para pôr em prática a Política de Integração Nacional (PIN) e sua política 

de ocupação da região Amazônica (BECKER, 1990, p. 148). Investimentos federais e 

da União em Rondônia resultou na expansão da produção agrícola estadual entre as 

décadas de 1970 e 1980, e na década de 1990 passa a marcar forte presença na 

economia a produção bovina, que se expande nesta década e se consolida como 

principal atividade econômica e social junto com a produção de grãos de soja e milho 

que se intensifica a partir dos anos 2000. 

A dinâmica espacial de uma área decorre da ação de diversos agentes, o 

espaço se transforma de acordo com os interesses da sociedade. No enfoque global 

o território pode ser especializado em produzir uma mercadoria para atender uma 

demanda. A realidade do território está pautada na sociedade e sua temporalidade 

específica, na configuração dos processos de expansão das atividades seguindo o 

modelo global de desenvolvimento, mesmo que seja em locais periféricos, a exemplo 

da região de Vilhena. Conforme ocorre o desenvolvimento e crescimento econômico, 

os agentes públicos e privados vão reestruturando o território com as atividades que 

compõem o espaço geográfico, como pode ser observado na cidade de Vilhena, 

voltada para o atendimento da produção agrícola de grãos. 
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Desde o princípio, a humanidade busca o conhecimento e domínio da natureza. 

Ocorre a verdadeira modificação do espaço territorial ocupado, transformação da 

paisagem, desmatamento, produção agrícola e pecuária, eliminação da fauna e flora.  

Para Costa Silva (2012), a transformação do espaço territorial de Rondônia é 

proveniente das formas de ocupação, a partir do período de colonização, com o 

objetivo de ocupar o vazio demográfico e tornar a região produtora na agricultura e 

pecuária. O território passou a ser modificado de acordo com os interesses políticos e 

do capital, ganhando uma sinergia ímpar durante a colonização, com metamorfose 

própria. Na atualidade, essa metamorfose vem ocorrendo pelo interesse do 

agronegócio globalizado que se manifesta no Estado através dos grandes grupos 

hegemônicos ao se instalarem em regiões estratégicas como em Vilhena, 

comandando a produção de commodities. 

É importante salientar que o espaço é constantemente reconfigurado pelas 

ações humanas e fenômenos naturais. O espaço deve ser considerado como o 

conjunto de relações realizadas através de funções e da forma que se apresenta 

(SANTOS, 1980). As relações sociais que ocorrem são as provedoras da construção 

do espaço e de sua transformação a partir de ações antrópicas referentes à natureza, 

em determinada região. 

Para Souza (2013) a transformação do território rondoniense se dá em dois 

momentos, no primeiro pela ação do Estado com a implantação dos projetos de 

colonização agrícola; com a estruturação do território. Já no segundo momento, com 

a globalização da economia, a expansão da atividade agrícola é fomentada pela 

presença do capital com a monocultura e regionalização da produção. 

Nos anos de 1970 a expansão da fronteira agrícola foi financiada por incentivos 

fiscais e com a migração de colonos de todo o país (BECKER, 2005). Em Rondônia, 

a expansão da fronteira agrícola e a dinâmica de povoamento foram significativas e 

contribuíram para o processo de transformação econômica, social e política. Para 

Becker (1990) trata-se de um processo geopolítico, com produção em nova região, a 

princípio, por uma estratégia estatal, realizada por milhares de migrantes.  

A fronteira é o local que se viabiliza para o capital, num primeiro momento, com 

as bases estruturantes – aqui o papel do avanço espontâneo de forças sociais 

impulsionadas pelas ações do Estado, sendo as bases iniciais para a fixação dos 

primeiros capitais. À medida que se consolida, abre espaço para ação do capital 

global. 
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A incorporação dos espaços produtivos aos fluxos globalizados possibilitou o 

avanço do capital sobre as áreas periféricas, contribuindo com a expansão geográfica 

do capital e sua reprodução (HARVEY, 2006). Santos (2012) destaca que o espaço é 

modificado para atender às transformações da sociedade. A transformação do espaço 

é construída para atender as necessidades humanas, sendo de interesse o 

crescimento e desenvolvimento. As relações capitalistas vão avançando e impondo 

relações sociais mais complexas em escalas local e global. No Brasil, a modernização 

da agricultura e do campo dá origem aos processos de expansão dos espaços da 

globalização, como ocorre na região amazônica e em Rondônia. 

A maneira como a forma de produção capitalista é introduzida no meio rural 

provoca transformações nas relações produtivas, tornando as atividades produtivas 

cada vez mais especialistas. Com a incorporação de espaços produtivos, ocorre o 

avanço do capital nas áreas periféricas, onde se tem a especialização na produção 

agrícola regional, com um novo modelo funcional de relação entre campo e cidade 

(HARVEY, 2006; BERNARDES, 2006). 

O agronegócio busca produtividade e competitividade se lançando além das 

fronteiras, ativa uma competição entre territórios para captação de fluxos de bens e 

capitais, potencializa mudanças e reconfigura a região para atender os agentes 

econômicos e as exigências impostas pelo novo modelo de acumulação flexível 

(MONIÉ, 2003). Faz parte da gestão territorial a administração e gerenciamento das 

políticas públicas, aspectos culturais e sociais, e uma configuração das 

particularidades regionais. Isso pode ser visto nos municípios de Ariquemes e Vilhena 

pela quantidade de empresas voltadas direta ou indiretamente para a atividade 

agrícola ligada à produção de grãos/commodities, como a venda de insumos, 

máquinas, implementos, assistência técnica, centro de ensino, etc., remodelando o 

território e o adaptando para atender as exigências impostas pelo capital a partir dos 

investimentos; é como ocorre nas demais RPA’s brasileiras, a exemplo de Sapezal e 

Sorriso no Mato Grosso, grandes produtores de grãos que se transformaram em 

cidades do agronegócio, atendendo a demanda produtiva com a reestruturação da 

cidade, crescimento urbano e empresarial/industrial voltados para a cadeia do 

agronegócio principalmente. 

As ações econômicas em Rondônia foram processos da política de colonização 

pública e privada com uma organização diferenciada no uso do território, 

potencializando a agropecuária. Essas ações resultaram na fisionomia da paisagem 
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rural composta por sistemas de objetos e ações que permitem a produção e sua 

fluidez territorial. Como consequência, tem a integração territorial e econômica, com 

atividades econômicas tradicionais e tecnológicas em escala nacional e internacional. 

A fronteira agrícola avança sobre as demais atividades produtivas, ancorada nas 

políticas públicas expandindo-se por Rondônia, tendo como porta de entrada a região 

sul do estado com o município de Vilhena. 

 

3.2 CARACTERIZAÇÃO DA REGIÃO DE VILHENA: SUL DE RONDÔNIA 

 

A (Tabela 6) traz o resultado dos dois últimos Censos Demográficos referentes 

ao ano de 2000 e 2010, apresentando a variação populacional entre os municípios da 

Região de Vilhena. Os municípios de Cabixi, Cerejeiras, Colorado do Oeste, 

Corumbiara e Pimenteiras do Oeste apresentaram uma redução na população total, 

sendo mais significativa em termos percentuais a redução da população rural com 

maior índice negativo em Colorado do Oeste que perdeu -32,56% da população rural.  

Tabela 6 – População da Região de Vilhena, Censos Demográficos de 2000 e 2010 

 
Fonte: IBGE, Censo Demográfico, 2000, 2010. 
Organização: Autor, 2020. 

 

Os municípios de Chupinguaia e Vilhena apresentaram um crescimento 

populacional total de 50,35% e 42,17%, com um aumento da população rural de 

30,03% para Chupinguaia e 32,93% para Vilhena. O município de Corumbiara é o 

único que apresenta população rural superior à população urbana. Conforme 

estimativa do IBGE para o ano de 2018, a população total da região de Vilhena 

continua crescente, com cerca de 156.201 habitantes (IBGE, 2019) e um crescimento 

acumulado do ano de 2010 para 2018 de aproximadamente 12%.  

Os municípios que pertencem à região de Vilhena seguiram a mesma dinâmica 

de ocupação e povoamento dos projetos de colonização do estado de Rondônia, 
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mantendo sua base econômica assentada na agropecuária, se especializando com a 

produção de grãos a partir do agronegócio com o commodity soja por meio de 

investimentos de capital no campo e na cidade atrelado à dispersão do meio técnico-

científico-informacional, tornando-se grande produtora de grãos. 

A seguir, uma breve contextualização dos municípios da região de Vilhena, a 

partir da colonização dirigida na região sul de Rondônia que teve início na década de 

1970 e fez parte do processo de ocupação articulado pelo governo do regime militar, 

sendo implantado o Projeto Integrado de Colonização – PIC Paulo Assis Ribeiro, em 

1974. No PIC Paulo Assis Ribeiro era previsto o assentamento de 3.656 famílias em 

293.580ha, localizado a sudeste de Vilhena, a uma distância aproximada de 100 km, 

o qual deu origem a cinco municípios (Cerejeiras, Cabixi, Pimenteiras do Oeste, 

Corumbiara, e Colorado do Oeste) a partir do núcleo principal (RABELO; FERREIRA, 

2005). O asfaltamento da BR-364 na década de 1980 proporcionou a chegada de um 

grande contingente migratório povoando a região. 

O município de Corumbiara se localiza na porção sul do Estado e faz limites 

ao norte com os municípios de Chupinguaia, ao sul com Cerejeiras, a leste com 

Pimenteiras e a oeste com Colorado do Oeste. A colonização e criação do município 

estão diretamente ligadas ao PIC Paulo Assis Ribeiro, através do NUAR Nova 

Esperança. Possui uma área de 3.060 km2, desmembrada dos municípios de Vilhena 

e Colorado do Oeste, foi elevado à categoria de município através da Lei nº 377 de 13 

de fevereiro de 1992 (CORUMBIARA, 2017).  

A população contabilizada no Censo de 2010 foi de 8.783 pessoas, e a 

estimada em 2019 foi de 7.391, apresentando uma regressão de -15,84% 

(IBGE/CIDADES, 2019). O município já foi palco de um dos maiores conflitos agrários 

registrados no Estado, com mortes de trabalhadores e policiais, ocorridas em abril de 

1995, conhecido como Massacre de Corumbiara. A base econômica é a agropecuária, 

na produção de grãos, fica em destaque o produto agrícola soja, sendo o maior 

produtor de grãos do Estado em 2017, com uma produção de 160.837 toneladas e 

ocupando a terceira posição com a produção de milho, com 111.937 toneladas do 

grão. Na pecuária, o município se destaca entre os 10 maiores produtores do Estado 

com a oitava posição, e um rebanho de 311.544 bovinos. (IBGE, 2017). 

A geomorfologia do município é caracterizada por planícies aluviais e 

depressões. O clima predominante é classificado como AW tropical quente úmido com 

chuvas de verão, e a média da temperatura anual gira em torno de 24º. A precipitação 
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pluviométrica fica entre 1.750 a 2.000 mm, com o período de seca entre os meses de 

junho a setembro (PLANAFLORO, 2000). 

Seguindo as características de colonização de Corumbiara, o município de 

Cerejeiras também teve influência do PIC Paulo Assis Ribeiro, surgindo uma 

povoação no cruzamento da linha terceira, eixo com a linha três, dando início ao 

núcleo urbano que posteriormente seria a cidade de Cerejeiras (CEREJEIRAS, 2019). 

O município recebeu esse nome em virtude da abundância da árvore “cerejeira”, de 

madeira nobre, que se encontrava na região. A emancipação veio com o Decreto nº 

71 de 05 de agosto de 1983, assinado pelo governador Jorge Teixeira de Oliveira, 

com uma área de 2.783 km2, desmembrado do município de Colorado do Oeste, 

apresentando uma cultura diversificada devido aos colonizadores, sendo a maioria 

dos migrantes vindos do Sul do país e Minas Gerais (CEREJEIRAS, 2019; 

IBGE/CIDADE, 2017).  

A base econômica de Cerejeiras é a agropecuária, com a produção de grãos, 

sendo o segundo maior produtor de grãos de soja do estado, com 111.719 toneladas 

no ano de 2017, e o segundo maior produtor de milho em grãos, com uma produção 

de 118.034 toneladas, apresentou um rebanho bovino nesse mesmo ano de 109.292 

animais (IBGE, 2017). A produção agropecuária é crescente, no entanto, a população 

vem reduzindo; de acordo com o Censo Demográfico de 2010, registrou uma 

população de 17.029 pessoas, já a estimativa do IBGE foi de 16.323 para o ano de 

2019.  

Colorado do Oeste está localizado ao Sul do estado a uma distância de 700 

km da capital, Porto Velho. A contagem do Censo Demográfico de 2010 registrou uma 

população de 18.591 habitantes, apresentou uma redução de -14,58% na estimativa 

de 2019 com 15.882 habitantes distribuídos em uma área de 1.451 km2 (IBGE, 2019). 

A ocupação do município se deu a partir dos projetos de assentamento, assim como 

os demais municípios da região, com os PICs e PADs, que faziam parte do 

planejamento de ocupação e colonização na região amazônica promovida pelo 

governo militar (IBGE/CIDADES, 2019). Chegou na região um grande fluxo de 

migrantes de todas as partes do país, principalmente de pequenos agricultores 

(TEIXEIRA; FONSECA, 2003). A economia do município está assentada na 

agropecuária com rebanho bovino de 225.964 animais, na safra 2017 produziu 4.587 

toneladas de soja e 3.718 toneladas de milho (IBGE, 2017). O município não tem 

produção de grãos representativa como os demais. 



150 

 

 

O município de Cabixi se originou do distrito de Cabixio, com área de 1.314 

km2 desmembrada do município de Colorado do Oeste, elevado à categoria de 

município pela Lei Estadual nº 208 de 06.07.1988 (IBGE/CABIXI, 2019). Está 

localizado na região sul do Estado e fica a uma distância de 800 km da capital, Porto 

Velho. A população contabilizada no Censo Demográfico de 2010 foi de 6.313 

pessoas, porém a estimativa para o ano de 2019 apresentou uma redução totalizando 

5.312 habitantes. A base econômica é a agropecuária, com um rebanho bovino de 

113.277 animais. Na produção de grãos, o município tem destaque entre os 10 

maiores produtores do Estado, ocupando a 5ª posição, com uma produção de soja de 

73.522 toneladas e 6º maior produtor de milho em grãos, com 49.175 toneladas na 

safra de 2017 (IBGE, 2017). A dinâmica da colonização do município foi a mesma dos 

demais municípios da região de Vilhena, sendo o principal PIC o de Paulo Assis 

Ribeiro. 

O município de Chupinguaia surgiu no início da década de 1980, devido ao 

grande número de migrantes que chegava ao Estado em busca de terras através das 

campanhas divulgadas pelo governo para atrair colonos, a partir dos projetos de 

colonização. Recebeu esse nome de origem indígena, o qual faz referência a rio 

vermelho (rio de sangue). Foi elevado à categoria de município pela Lei estadual nº 

643 de 27 de dezembro de 1995, com uma área de 5.126 km2, sendo desmembrada 

dos municípios de Vilhena, Pimenta Bueno e Corumbiara (IBGE/CIDADES, 2019). A 

colonização segue a dinâmica dos projetos de colonização implantados na região. A 

formação da cidade teve impulso com a extração de madeira, com grande incidência 

de serrarias, exportando a madeira para outros estados e países; atualmente a base 

econômica está assentada na agropecuária (CHUPINGUAIA, 2017). Na safra de 

2017, o município foi o 4º maior produtor de milho em grãos do Estado com 68.117 

toneladas e ficou na mesma posição com a produção da soja, com 75.492 toneladas 

da oleaginosa. O rebanho bovino está entre os maiores do Estado, com 318.389 

animais (IBGE, 2017). 

O Censo Demográfico de 2010 registrou 8.301 pessoas, e a estimativa para o 

ano de 2019 apresentou um crescimento de 34,7%, totalizando 11.182 pessoas 

(IBGE, 2019). O município passa por uma fase de crescimento, está entre os 10 

maiores arrecadadores do Estado fora do eixo da BR-364, devido a sua produção 

agrícola, pecuária e madeireira (CHUPINGUAIA, 2017). 
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O município de Pimenteiras do Oeste é um dos mais recentes do Estado, foi 

criado pela Lei nº 645 de 27 de dezembro de 1995, com uma área de 6.014 km2, 

desmembrado dos municípios de Cerejeiras e Cabixi. No entanto, o distrito de 

Pimenteiras foi criado pela Lei Estadual nº 071 de 05 de agosto de 1983, sendo 

subordinado ao município de Cerejeiras (IBGE/CIDADES, 2019). A colonização segue 

a dinâmica dos projetos de colonização, sendo o PIC Paulo Assis Ribeiro o mais 

importante, pela abrangência e quantitativo de famílias na região. A população 

contabilizada no Censo Demográfico de 2010 foi de 2.315 pessoas, porém, a 

estimativa para o ano de 2019 apresentou uma redução de -6,31%, resultando em 

2.169 pessoas (IBGE, 2019). 

A base econômica do município vem da agropecuária, contando com um 

rebanho bovino de 103.437 animais. Na agricultura o destaque vai para a soja, sendo 

o 6º maior produtor do grão no Estado, com produção de 67.151 toneladas da 

oleaginosa na safra de 2017 e 60.736 toneladas de milho, rendendo a 5ª posição 

(IBGE, 2017). 

A (Tabela 7) mostra o panorama dos municípios pertencentes à região de 

Vilhena, com o Pessoal Ocupado – PO, o PIB per capta e a estimativa da população 

para o ano de 2019. O salário médio do trabalhador formal no ano de 2017 para a 

região ficou em 1,9 salários mínimos. Vilhena foi o município que pagou o maior salário 

(2,1 salários) e Colorado do Oeste foi o que pagou o menor salário (1,8 salários). Com 

relação ao PO, Vilhena apresenta o maior quantitativo, com 21.925 pessoas (21,95% 

da população). Em termos percentuais, o município que tem menos PO é Corumbiara, 

com 9,3%, já em termos quantitativos de PO, Pimenteiras do Oeste apresenta o menor 

número, com apenas 346 pessoas, visto que é o município que possui a menor 

população (2.315 habitantes), conforme Censo Demográfico de 2010. 

Tabela 7 – Região de Vilhena: salário médio do trabalhador formal, Pessoal Ocupado, 
PIB per capta, IDH, População estimada em 2019. 

 
Fonte: IBGE, Censo Demográfico, 2000, 2010. 
Organização: Autor, 2020. 
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O maior PIB per capita no ano de 2017 foi de Pimenteiras do Oeste (R$ 

41.089,77) e o menor foi Colorado do Oeste (R$ 18.413,74). No ano de 2010, o maior 

Índice de Desenvolvimento Humano foi o de Vilhena (0,731) e o menor, de Corumbiara 

(0,613). No quesito população, a estimativa do IBGE para o ano de 2019 se mantém 

conforme a variação apresentada na (Tabela 6). O município de Vilhena e 

Chupinguaia apresentaram uma estimativa de crescimento populacional para o ano 

de 2019 de 34,71% e 31,04%, enquanto os demais apresentaram uma estimativa de 

redução (Tabela 7). 

Vilhena como cidade polo regional, apresenta um crescimento populacional 

constante, geradora de empregos e apresenta o maior salário médio da região 

estudada e o melhor IDH municipal, absorvendo parte da população que deixa os 

municípios vizinhos e vão em busca de emprego na cidade. 

O município de Vilhena está estrategicamente localizado num entroncamento 

rodoviário que o interliga à região sul do estado de Rondônia, destacando-se como 

um polo estratégico. Está situado de acordo com as coordenadas geográficas de 

12o44’45” de latitude e 60o08’12” de longitude a oeste, e altitude média de 593 metros. 

Predomina o clima equatorial, quente e úmido, com eventos de friagens no meio do 

ano, cujas temperaturas podem chegar a 9oC, a altitude elevada proporciona ventos 

constantes que mantém a sensação térmica baixa (PMV& SAAE, 2014; IBGE, 2019). 

Figura 23 – Localização da Região de Vilhena 

 
Fonte: SIDRA/IBGE DIVISÃO, 2017. 
Organização: Autor, 2020. 
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Vilhena ocupa a 4a posição em população absoluta do Estado, com estimativa 

de 99.854 habitantes para o ano de 2019, se destaca com o segundo melhor IDH do 

estado com 0.731, perdendo apenas para a capital, Porto Velho, com 0.736. Com uma 

área de 11.699,146 km2, corresponde a 4,8% do Estado e uma densidade 

demográfica de 6,62 hab/km2 (IBGE, 2019). Fica localizada na porção sudeste do 

estado, conforme (Figura 23). 

A ocupação espacial de Vilhena passou por momentos como o ciclo do 

telégrafo, a partir das linhas telegráficas do tenente coronel Cândido Mariano da Silva 

Rondon, na sequência, vem a construção da BR-364, e dando continuidade, os 

projetos de colonização com os fluxos migratórios. Esse fluxo migratório difere dos 

demais devido a busca ser pela propriedade da terra, e não as riquezas do território, 

mas sim, a existência de terras fartas e distribuídas gratuitamente.  

A construção das linhas telegráficas e do posto telegráfico, em 1910, tinham 

como objetivo interligar a região amazônica com o restante do país, com a ligação de 

várias cidades entre Cuiabá/Porto Velho. Ocorreu o surgimento de povoados no 

entorno dos postos telegráficos, como é o caso de Vilhena. O município foi criado 

através da Lei nº 6.448 de 11 de outubro de 1977, com área desmembrada de Porto 

Velho e Guajará-Mirim. Atualmente, a base econômica do município está concentrada 

nos setores terciário, secundário e primário, com produção de grãos.  

A indústria madeireira teve forte peso na economia municipal, mas com o 

declínio da extração da madeira, passa a ganhar destaque o setor agropecuário e 

industrial. Porém, é no setor terciário que a população economicamente ativa se 

concentra, contando com uma constante expansão nos setores da indústria, comércio 

e serviços. 

Na agricultura, o destaque vai para a produção de grãos com a soja e o milho 

provenientes da consolidação e expansão do agronegócio obtendo resultados 

satisfatórios. A geografia agrária regional ajuda a compreender a formação e evolução 

socioespacial de uma região com a análise da dinâmica socioeconômica a partir da 

colonização, neste caso, sendo a região de Vilhena a entrada da nova fronteira 

agrícola da Amazônia, em Rondônia. 

Esse dinamismo geográfico é marcado por várias ações que proporcionou o 

desenvolvimento agrícola. O governo atingiu o objetivo com a colonização e produção 

agrícola, tornando Rondônia um grande produtor agropecuário. No viés 

socioeconômico, o espaço geográfico rural conta com dinâmicas sociais, 
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fragmentação territorial, incentivos do poder público ao desenvolvimento econômico, 

entrada de capital nacional e as empresas de grande porte nacionais e multinacionais, 

dentre outras dezenas de filiais de grandes empresas com escritórios ou revendas 

instaladas em Vilhena.  

Como cidade de entrada do agronegócio com a produção de commodities em 

Rondônia, em setembro de 2019, Vilhena sediou um evento importante do 

agronegócio para o produto agrícola soja, ocorrendo em uma fazenda nas adjacências 

da cidade o lançamento oficial do “Plantio Nacional da Safra Agrícola de Soja 

2019/20”, realizando o plantio de grãos. A abertura do plantio direto da safra 2019/20 

teve a participação do governador do estado de Rondônia, Marcos Rocha, pilotando 

uma das máquinas agrícolas.  

Estiveram presentes no evento representantes do governo federal, estadual e 

municipal, diversas empresas expondo seus produtos e produtores de todo o Estado, 

reunindo um público de aproximadamente 1.000 pessoas (G1RO, 2019). As 

autoridades presentes discursaram em apoio ao agronegócio.  

Na (Figura 24) é possível visualizar o recinto que foi utilizado para as palestras, 

debates e informes referentes ao agronegócio soja com o público participante. Já na 

(Figura 25) são os tratores utilizados para plantar grãos na abertura do “Plantio 

Nacional da Soja, safra 2019/2020”. 

Figura 24 – Vilhena: Público participante 
no lançamento do plantio direto da soja 
safra 2019/20 

Figura 25 – Tratores utilizados para o 
plantio de grãos “Abertura nacional do 
plantio da soja safra 2019/20” 

  
Fonte: Autor, 2019.                      Fonte: Autor, 2019. 

 

Essa concentração e regionalização do agronegócio torna as regiões grandes 

produtoras, atrai cada vez mais investimentos de grandes grupos e tradings que ditam 

as normas de produzir, surgindo novos sistemas de objetos e sistemas de ações, 
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integrando as regiões produtoras às consumidoras, para Santos (2008), nessas atuais 

condições, surge os arranjos espaciais e segmentações. As cadeias produtivas do 

agronegócio estão ficando cada vez mais robustas e adensadas. Isso prova que 

ocorre o deslocamento geográfico das atividades econômicas para as regiões 

periféricas, como em Vilhena, com a presença de grandes grupos como Amaggi, 

Cargill, Bunge, Tradings, revenda de máquinas agrícolas (Case, Agralle, John Deere, 

New Holland, Massey Ferguson, Valtra), grandes marcas de defensivos e insumos 

agrícolas (Dow Agrosciences, Monsanto, Syngenta, Bayer, ADM), revenda de 

veículos pesados/caminhões (Volvo, Mercedes, Scania), promovendo processos de 

mudança econômica, social e política, no campo e na cidade. 

Figura 26 – Convite da abertura nacional do plantio da soja safra 2019/20. 

 
Fonte: Autor, 2019. 
 

O convite foi para os produtores, empresários e demais interessados em 

participar do evento, com a programação e demais atividades como palestras e 
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debates sobre o agronegócio a níveis local, regional, nacional e internacional, desde 

a produção, comercialização, insumos e preços no mercado global (Figura, 26).  

O evento de cunho nacional “Lançamento do Plantio Nacional da Soja Safra 

2019/20”, ocorrido em Vilhena, fortalece a região que está em franca expansão do 

agronegócio, e o Estado apresenta um crescimento anual em torno de 10% a 12% 

com relação ao incremento de área plantada (PESQUISA DE CAMPO, 2019).  

Rondônia aparece positivamente no cenário nacional do agronegócio, 

sediando um evento que envolve o setor que mais produz grãos no país com a 

produção da soja, ficando à frente dos holofotes do agronegócio com propaganda 

positiva para atrair mais investimentos (produtores e empresas) ampliando a área 

comercial e a área plantada, sendo conhecida no cenário nacional com fatores 

edafoclimáticos que favorecem a produção de grãos e áreas aptas a serem 

convertidas em lavouras. O Estado é cortado pela BR-364 (Figura 27), que possibilita 

escoar produtos às demais regiões brasileiras, Centro-Oeste, Sul, Sudeste, e via Porto 

Velho, pela Hidrovia Madeira-Amazonas, uma via de escoamento nacional e 

internacional. 

Figura 27 – Mapa rodoviário de Rondônia 

 
Fonte: IBGE/SIDRA, 2017. 
Organização: Autor, 2019. 
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A posição geográfica de Vilhena tornou-se um importante centro comercial na 

região sul do Estado, sendo um polo regional na prestação de serviços, comércio, 

educação, instalação de grandes indústrias e grupos, alavancando a economia. Pelo 

fato da sede municipal ser cortada pela BR-364, em uma região produtora de grãos, 

possibilitou uma boa mobilidade logística por se integrar à Hidrovia do Madeira 

promovendo o transporte de grãos e demais mercadorias, com menor percurso 

rodoviário proporcionando menor custo logístico.  

A partir da hidrovia do Madeira, além de atender os estados do Amazonas, 

Rondônia e oeste do Mato Grosso, é possível atingir os mercados da Europa, Estados 

Unidos e Oriente Médio, com produtos no destino com três dias a menos que os portos 

da região Sul e Sudeste do país (ARROYO, 2001). Essas vantagens contribuem para 

a consolidação do agronegócio dando maior competitividade à região. O território se 

reorganiza e recebe novos conteúdos a partir da atividade de ordem global, de acordo 

com os agentes econômicos (COSTA SILVA, 2014). 

Figura 28 – Amaggi: escritório, unidade 
de recebimento, secagem e 
armazenamento de grãos 

Figura 29 – Cargill: escritório, unidade de 
recebimento, secagem e 
armazenamento de grãos 

  
Fonte: Autor, 2019.                      Fonte: Autor, 2019. 

 

As (Figuras 28 e 29) são dos escritórios e unidades de recebimentos da 

empresa Amaggi e Cargill, localizados à margem esquerda da BR-364, sentido Mato 

Grosso. A empresa Bunge não possui unidade de armazenamento e secagem em 

Rondônia (até o momento da pesquisa), porém, o representante local disse que já 

está em estudo uma possível área na região central do estado para instalação de uma 

unidade de recebimento, secagem e armazenamento de grãos. O entrevistado da 

Bunge não pode dar maiores informações, apenas salienta que trabalham com o 

Grupo Amaggi em forma de contrato para exportação via porto graneleiro em Porto 
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Velho. Os clientes da Bunge são produtores que possuem unidades de secagem e 

armazenamento dos grãos, o escritório local fecha contrato de compra com o produtor 

e realiza o transporte dos grãos até o porto graneleiro de Porto Velho, realizando o 

transbordo para os silos ou barcaças do Grupo Amaggi e/ou navios com destino 

internacional. 

 

3.3 A REGIONALIZAÇÃO DO AGRONEGÓCIO EM RONDÔNIA 

 

A produção de commodity agrícola se expande pela Amazônia brasileira com 

investimentos aplicados para consolidar a agricultura capitalista com a monocultura 

da soja que vem ganhando o espaço territorial. Esses investimentos provocam 

mudanças na geografia da região de Vilhena, onde o município de Vilhena já chegou 

a ter um rebanho bovino próximo a 400 mil animais, e atualmente possui pouco mais 

de 125 mil (IDARON, 2018). Essa queda do rebanho bovino foi proveniente do 

desmembramento de áreas para a formação dos municípios de Corumbiara e 

Chupinguaia, em meados da década de 1990, no entanto, parte das áreas de 

pastagem restantes pertencentes à Vilhena foram convertidas para uso agrícola com 

a produção de soja e milho nos anos subsequentes.  

A produção de grãos é crescente desde o fim da década de 1990, quando as 

pastagens do cerrado são substituídas pela plantação de grãos, ligando a fenômenos 

de novos espaços produtivos, com novos potenciais e múltiplos condicionantes, como 

incentivos governamentais e terras a preços menores que os praticados para a 

produção de grãos em outras regiões do país. 

A soja, a cada nova safra avança sobre o espaço rondoniense com variedades 

desenvolvidas pela Embrapa-RO para as diferentes regiões do Estado, contando com 

aplicação de tecnologias no campo. Foram desenvolvidas variedades/cultivares de 

soja com diferentes ciclos de maturação para as distintas regiões do Estado, com 

produtividade semelhante ou superior à média nacional, despertando o interesse de 

produtores por todo o Estado. A Embrapa-RO fornece informações sobre as janelas 

de plantio e preparo da área para as regiões rondonienses com os diferentes tipos de 

solo, proporcionando uma maior facilidade ao produtor que queira investir no cultivo e 

diminui os riscos de erro com o plantio e variedade certa para sua região. A commodity 

soja proporciona maior ganho que pecuária e apresenta menor tempo de giro/retorno, 

porém, apresenta maiores riscos e necessita de vultuosos investimentos em máquinas 
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e implementos agrícolas, além do preparo do solo que deve ser completamente limpo, 

para que não danifique os implementos utilizados no plantio, tratos culturais e 

colheitadeiras. 

Gráfico 14 – Rondônia: soja, série histórica safra 1997/1998 a 2018/19, produção e 
área plantada 

 
Fonte: IBGE/PPM, 2019. 
Organização: Autor, 2019. 
 

Na safra de 1997/1998 a área cultivada com soja em Rondônia foi de 7,8 mil 

hectares, em duas décadas multiplicou mais de 40 vezes chegando a 334 mil hectares 

na safra 2018/2019. A produção acompanhou o crescimento do cultivo saindo de 14 

mil para 1,1 milhão de toneladas no mesmo período (Gráfico 14), e a produtividade 

média por hectare foi 3.000 kg/ha para 3.282 kg/ha, apresentando um crescimento de 

8,6% (IBGE/PAM, 2020). 

Gráfico 15 – Rebanho bovino de Rondônia e do município de Vilhena 

 
Fonte: IBGE/PPM, 2019. 
Organização: Autor, 2019. 
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Não foi apenas a produção de soja que cresceu, o rebanho bovino rondoniense 

também apresenta crescimento (Gráfico 15). Em 1997 o Estado possuía pouco mais 

de 4,3 milhões de cabeças, em 2018 atingiu pouco mais de 14,3 milhões de cabeças, 

apresentando um crescimento acumulado de 331%, sendo o 6º maior rebanho bovino 

do país, crescendo em média 16,5% ao ano. 

O rebanho bovino vilhenense apresentou um crescimento acumulado inferior 

ao do Estado para o mesmo período, ficando com 109%, bem a baixo da média 

estadual, com média anual de 5,45% (Gráfico 15). O rebanho bovino saiu de 59.311 

para 124.463 animais, enquanto o crescimento acumulado da área cultivada com a 

soja teve um crescimento superior a 1000%, saindo de 5.000 para 53.000ha, sendo 

superior à média do Estado (IBGE/PPM, 2019).  

De acordo com levantamento apresentado pelo pesquisador da Embrapa-RO, 

Vicente Godinho, 

 [...] estima-se que 70% das áreas de pastagens do Estado estão com algum 
grau de degradação, e o cultivo da soja vem como uma alternativa para a 
recuperação destes solos, realizando o sistema de integração lavoura-
pecuária – ILP (SILVA, 2016).  

 

Dados da Conab apontam que ainda há espaço para uma expansão de pelo 

menos 4,5 milhões de hectares de pastos degradados, vistos como oportunidade de 

transição para a agricultura (CANAL RURAL, 2017). É possível perceber o potencial 

de crescimento que a agricultura rondoniense possui, vez que, até o momento, as 

lavouras ocupam apenas 5% da área disponível do Estado. A área com plantio de soja 

no Estado ocupa atualmente cerca de 334 mil hectares, e a perspectiva para a safra 

2019/2020 é de que a cultura ocupe algo em torno de 400 mil hectares, representando 

um acréscimo de 17% em relação à safra passada (POPOV, 2019). 

Cada região cria sua possibilidade de especialização produtiva, leva a 

intensificação do movimento com trocas, promovendo o crescimento das grandes e 

pequenas cidades (SANTOS, 2014). A região especialista com a inclusão dos modais 

de transporte realiza o intercâmbio de mercadorias com outras regiões especialistas 

em outros produtos, fazendo circular a troca de mercadorias e pessoas entre as 

regiões aumentando o fluxo regional. Com a modernização do campo, a produção 

agrícola deixa de ser de subsistência para atender as demandas das cidades. As 

forças hegemônicas do agronegócio transformam áreas de pastagens, áreas florestais 

e da agricultura camponesa em espaço das commodities em um novo espaço de 
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acumulação do capital globalizado, produzindo para o mercado externo (COSTA 

SILVA; CONCEIÇÂO, 2017). 

Parte da população rural deixa o campo e migra para as cidades em busca de 

trabalho; a mão de obra agrícola deixa de ser exclusivamente rural, entrando em cena 

o trabalhador volante. A cidade é um elemento impulsionador do desenvolvimento e 

aperfeiçoamento das técnicas, reúne inúmeros profissionais e intercambio entre eles, 

pulverizando a criação e disseminação de conhecimento (SANTOS, 2014).  

O agronegócio vem contribuindo com o saldo da balança comercial estadual 

com as exportações de produtos agropecuários e agroindustrializados. A exportação 

do setor primário rondoniense rendeu no ano de 2018 US$ 1,25 bilhão de dólares. A 

carne bovina teve a maior expressividade, com 44% do total, seguida da soja, com 

33%, as miudezas de animais comestíveis 3,2% e o milho responsável por 2,9% das 

exportações, somados esses quatro produtos, respondem por 83% das exportações 

primarias. 

No mesmo cenário, as exportações rondonienses no acumulado de 2019 

somaram US$ 1,29 bilhão de dólares (Gráfico 16), sendo 81,8% desse montante a 

somatória dos quatro principais produtos exportados (carne bovina, soja, miudezas de 

animais comestíveis e milho), fechando o ano de 2019 com valor superior às 

exportações de 2018, em 3,2%. Houve um aumento na produção de milho e soja em 

relação à safra passada, além da exportação de carne bovina que ganhou novos 

mercados internacionais.  

Gráfico 16 – Rondônia: produtos exportados e fator agregado em percentual no 
acumulado de 2019, totalizando US$ 1,29 bilhão de dólares 

 
Fonte: MDIC, 2019. 
Organização: Autor, 2019. 
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No mês de setembro de 2019 mais um frigorífico (abatedouro de bovinos), 

localizado na região central do Estado, no município de Rolim de Moura, obteve 

aprovação para exportação, o que contribuiu para aumentar as cifras da balança de 

exportações (DIÁRIO DA AMAZÔNIA, 2019).  

No ano de 2018, 77% das exportações rondonienses estavam concentradas 

em dois produtos, grãos de soja e pecuária (carne congelada, fresca e resfriada), esse 

fato se repete nas exportações de 2019, com soja e pecuária representando 76% das 

exportações estaduais. Ou seja, esses dois produtos da agropecuária são 

responsáveis por mais de ¾ das exportações dos produtos básicos.  

O (Gráfico 17) apresenta a evolução da agropecuária (valor em reais) a nível 

nacional e o (Gráfico 18) apresenta a evolução do estado de Rondônia entre os anos 

de 2002 a 2016, ambos sempre com crescimento. 

Gráfico 17 – Brasil: valor adicionado bruto a preços correntes da agropecuária (Mil 
Reais), 2002 - 2016 

 
Fonte: IBGE/ESTATÍSTICAS ECONÔMICAS, 2019. 

 

A produção agropecuária foi sempre crescente a nível nacional e estadual, 

sendo observado que em Rondônia tem gerado um aumento crescente das 

exportações mais acentuado a partir de 2013. Comprova que o poder público trabalha 

com políticas públicas voltadas para incentivar e expandir o agronegócio, ligado aos 

processos da globalização que invadem áreas rurais menos dinâmicas nos espaços 

de reserva. 
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Gráfico 18 – Rondônia: valor adicionado bruto a preços correntes da agropecuária (Mil 
Reais), 2002-2016 

 
Fonte: IBGE/ESTATÍSTICAS ECONÔMICAS, 2019. 

 

O agronegócio tem políticas de incentivo e, talvez, uma das mais importantes 

ao setor é a Lei Kandir (que gera muitas controvérsias entre especialistas, pela 

isenção de tributos sobre exportações dos produtos do agronegócio); o campo 

responde aos incentivos com a crescente produção de commodities. A (Figura 30) 

mostra os principais países importadores dos principais produtos rondonienses no ano 

de 201928. Os cinco principais compradores, com valores em milhões de dólares, 

foram o Egito (US$ 128,45), Chile (U$$ 121,43), Países Baixos (US$ 106,97), China 

(US$ 104,52) e Espanha (US$ 84,06). Juntos, esses países somaram um montante 

de US$ 545,43 milhões de dólares representando 42,28% das exportações.  

Para Costa Silva e Michalski (2020), a região da soja está consolidada em sete 

municípios (sul rondoniense), com produção de 657.808 toneladas (72% da produção 

estadual) no ano de 2017. Se comparar a produção agrícola da RPA de Vilhena com 

a exportação estadual de grãos, essa região é responsável por mais de 2/3 do volume 

exportado em toneladas e volume financeiro. A partir desses números podemos 

perceber a força que tem o agronegócio com a formação da RPA e a importância para 

as cifras da balança comercial. 

                                                 
28 As exportações e importações detalhadas com o critério UF consideram os Estados de origem e 
destino declarados do produto. Este critério não deve ser confundido com o critério UF Domicílio Fiscal, 
que diz respeito à sede da empresa exportadora/importadora. Dependendo da escolha do critério (UF 
ou UF Domicílio Fiscal), os valores serão diferentes (MDIC, 2019). 
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O estado de Rondônia, com a produção de soja, inaugura a formação dos 

espaços luminosos, onde a expansão agrícola gesta uma particularidade no espaço 

agrário regional formando a região do agronegócio soja, com o uso do território pelas 

grandes empresas do capital globalizado (COSTA SILVA, 2014, 2015), como Bunge, 

Cargill, Amaggi e o Grupo Masutti Agropecuária29. Este último surge em Vilhena como 

um grande produtor de grãos, com produção de mais de 100 mil hectares, distribuídos 

entre Rondônia e Mato Grosso (PESQUISA DE CAMPO, 2019).   

Figura 30 – Rondônia: exportação de produto no ano de 2018 

 
Fonte: MDIC/VISUALIZAÇÕES DE COMÉRCIO EXTERIOR, 2019. 

 

O espaço rural se moderniza subordinado ao agronegócio e a cidade se 

(re)organiza para atender às demandas do campo com a produção de grãos na região 

de Vilhena, surgindo a “cidade do agronegócio” que se reformula em termos de 

funcionalidade, de acordo com as necessidades da expansão da produção agrícola. 

Começa uma intensa relação entre campo-cidade, (re)organizando o território, 

resultando em novos arranjos territoriais, formando a Região Produtiva do 

                                                 
29 O Grupo Masutti, em 2018, investiu na infraestrutura e construiu um porto graneleiro na cidade de 
Humaitá no estado do Amazonas, às margens do Rio Madeira. Com esse porto graneleiro, os 
idealizadores buscam reduzir em torno de 70% o trajeto via hidrovia, que no período de estiagem 
dificulta a navegação, e para navegar, os comboios devem reduzir a carga das barcaças. O comboio 
pode ser composto de até 25 barcaças com capacidade de 2 mil toneladas cada totalizando 50 mil 
toneladas por comboio, o que equivale ao transporte de 1200 carretas graneleiras (PESQUISA DE 
CAMPO, 2019). Além de melhorar a logística, essa unidade do grupo tende a fortalecer o agronegócio 
na região sul do Amazonas com a produção da soja que iniciou em 2018 com um plantio experimental 
de 500 hectares (HUMAITÁ, 2018). O Grupo Masutti é uma das maiores empresas agrícolas do Brasil, 
com sede em Vilhena/Rondônia, onde cultiva 106 mil hectares em 10 fazendas (REVISTA CULTIVAR, 
2019).  
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Agronegócio na Região de Vilhena, sobretudo o município de Vilhena, expressa bem 

essa realidade. 

“A produção de soja vai modificar a escala geográfica da circulação mercantil, 

na medida em que vai participar, perifericamente, do mercado global de commodities 

agrícolas” (COSTA SILVA; MICHASLKI, 2020, p. 8). Os atores hegemônicos agem na 

conquista das verticalidades e das solidariedades organizacionais, ficando o campo e 

a cidade à mercê do mercado global, o mesmo que dita as regras. Nas RPA’s, as 

grandes corporações agroindustriais são os maiores agentes produtores do espaço 

agrário e urbano. Conforme destaca Elias: 

[...] é importante reconhecer a existência de especificidades nas formas de 
produção e apropriação do espaço agrícola e urbano nas diferentes Regiões 
Produtivas Agrícolas, importantes nós, pontos ou manchas de redes 
agroindustriais com circuitos espaciais de produção globalizado, com poder 
de promover significativas (re)estruturações urbanas e regionais (ELIAS, 
2011, p. 154). 

 

A globalização promove a integração dos mercados direcionando para 

atividades econômicas específicas, atendendo a demanda doméstica e estrangeira. 

O governo, por sua vez, fornece investimentos, sanciona leis e regulamentos, fecha 

parcerias, fornece infraestrutura, assistência tecnológica, oferece suporte para formar 

as cadeias produtivas (NEVES, 2005), que instaladas e estabilizadas vão se 

desenvolver e levar consigo outros segmentos que atuam de forma direta e indireta. 

As regiões onde se desenvolve tais atividades sofrem alterações promovidas pelo 

desenvolvimento econômico local, onde os municípios adquirem as características 

das realidades regionais e modifica as configurações do espaço geográfico e a 

dinâmica da sociedade. 

A produção agrícola moderna construiu um cenário de elementos técnicos, 

dominantes na paisagem regional, diferenciando o moderno na atualidade, e as 

formas de atuação no passado (BERNARDES, 2009). O campo é dominado pelo 

capital com investimentos em insumos voltados para a produção e para que isso 

ocorra, tem a fixação do capital como a expansão das estradas, modernização nos 

transportes, etc. (SANTOS, 2014). As cidades do agronegócio passam a ser apenas 

meras regiões do fazer, segue as regras do mercado internacional, ditada pelos 

grandes grupos hegemônicos instalados na região. 
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3.4 MATO GROSSO E A INFLUÊNCIA DA SOJA EM VILHENA 

 

A dinâmica socioeconômica continuou a se metamorfosear transformando o 

Cerrado em pastagem e agricultura, tanto no norte como no oeste mato-grossense. A 

nova fronteira agrícola do Centro-Oeste do país, no norte do Mato Grosso, 

impulsionou o setor agrícola a abrir novas áreas produtivas, iniciando vetores de 

ocupação econômica. A área de pastagem e a plantação de soja passam a 

predominar na paisagem do Estado, sendo considerado o norte do estado como a 

última fronteira agrícola do Centro Oeste (SILVA, 2008). Esse avanço da agropecuária 

sobre o Cerrado e a floresta é proveniente dos projetos de desenvolvimento 

promovido pelo governo. 

Alguns municípios surgiram do avanço da agricultura, consolidando o 

agronegócio, como é o caso de Sapezal (SILVA, 2008). Para Barbosa (2011, p. 25) 

“Sapezal é um caso emblemático de criação de um município para promover a 

urbanização dentro de uma lógica de expansão do agronegócio”. Os agentes 

hegemônicos passam a ditar as regras no espaço mato-grossense com a produção 

agrícola, e para atendimento das novas demandas e conexões provenientes da 

globalização impulsionam a urbanização com a (re)estruturação da cidade.  

As metamorfoses do espaço no Mato Grosso ocorrem tanto no meio urbano 

como no meio agrícola mecanizado, comandado por agentes hegemônicos do capital, 

refuncionalizando as cidades com novas dinâmicas inerentes ao agronegócio (LIMA, 

2015). A relação cidade e campo se intensifica, o processo de urbanização passa a 

ter papel central no (re)ordenamento do território e seu entorno (DINIZ, 2013). As 

cidades se adaptam para atendimento das demandas surgentes, acelerando a 

reurbanização, ao qual, Da Silva (2009a) assim define: 

Municípios do agronegócio caracteriza por ser um conjunto de municípios 
novos ou municípios com novas infraestruturas, que surgem como resposta 
às solicitações do mercado para uma produção moderna, tendo em comum 
uma única dinâmica econômica a lhes imprimir seu movimento (DA SILVA, 
2009a, p. 88). 

 

As cidades atendem à funcionalidade do agronegócio, onde o controle do 

processo produtivo leva ao controle da materialidade que ultrapassa os limites locais 

ou regionais. A expansão do agronegócio promove o processo de reestruturação 

urbana e a especialização produtiva. A produção tecnificada de grãos promove as 

transformações no espaço para a reprodução do modelo produtivo demandado pelo 
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capital no processo de reprodução ampliado (LIMA, 2015). A construção do espaço 

leva em consideração as vantagens oferecidas pelas regiões, sejam elas naturais, 

locacionais e políticas que resultam no processo de reprodução e transformação 

social. A seguir veremos o surgimento do município de Sapezal, Campos de Júlio, 

Comodoro, circunvizinhos ao estado de Rondônia e a ligação com o agronegócio soja 

que espacializou para o Sul de Rondônia. 

A criação do município de Sapezal favoreceu a instalação e reprodução do 

capital, é na cidade que se faz a gestão e se encontra todo o suporte para a produção 

agrícola. Para Elias (2011, p. 160) “vários municípios cuja urbanização se deve 

diretamente a consecução e expansão do agronegócio globalizado”. Ocorre um 

crescimento das áreas urbanas paralelo ao processo de intensificação do capital no 

campo a partir do agronegócio, como ocorreu em Sapezal, com a doação de terrenos 

urbanos para atrair moradores a fixar residência e formar a cidade e ter mão de obra 

disponível, visto que o Grupo Amaggi já possuía armazéns e produzia grãos na região, 

tendo interesse na emancipação e formação do município. 

A colonização do município de Sapezal veio com a abertura da fronteira 

agrícola, e com a formação do núcleo urbano atrelado à proposta do Grupo Amaggi. 

O município surge de forma planejada, com infraestrutura de cidade, e a Lei Estadual 

n.º 6.534 de 19 de setembro de 1994 criou o município com uma área de 13.624 km2, 

desmembrado do município de Campo Novo do Parecis, estando a uma altitude de 

370 metros acima do nível do mar (IBGE/CIDADES, 2019; SAPEZAL, 2019). 

Os pioneiros são colonos sulistas, em maior parte do norte do Rio Grande do 

Sul, oeste do Paraná e Santa Catarina, que chegaram à região nas décadas de 1970 

e 1980. O início de povoamento do núcleo urbano ocorreu às margens da rodovia 

estadual MT-235. A população estimada para 2019 é de 25.881 habitantes, 

apresentando um crescimento de 43% em relação ao Censo Demográfico de 2010, 

que contabilizou 18.094 pessoas (IBGE/CIDADES, 2019). O PIB per capita (2016) foi 

de R$ 113.763,91, e o valor do IDHM (2010) de 0,732, com 34,1% da população 

ocupada (2017) e contabilizava uma média mensal de 2,5 salários mínimos. 

Sapezal está localizado a 464 km da capital (Cuiabá), tem grande potencial 

agrícola com a produção de soja, milho e algodão. Na safra 2017/18 foi o 4º maior 

produtor de soja do Estado com 1.149.297 toneladas, 8º maior produtor de milho com 

1.041.594 toneladas e o maior produtor de algodão herbáceo com 653.888 toneladas. 

Possui um rebanho bovino de 109.922 animais (CENSOAGRO, 2017). A safra de 
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grãos é escoada pelos portos do arco norte, via BR-163 e BR-364, tendo preferência 

essa última devido à proximidade a Hidrovia do Madeira, em Porto Velho, o que faz 

reduzir os custos logísticos. No entanto, dependendo do país comprador e do navio a 

ser carregado, esses grãos podem ir para os portos do Sul e Sudeste do país.  

No segmento do agronegócio encontra-se em Sapezal as principais empresas 

do ramo, como o Grupo Scheffer, Louis Dreyfus, Bunge, Cargill, Grupo Bom Futuro, 

Grupo Amaggi. Essas empresas fortalecem o agronegócio do município e região, por 

movimentar a economia e o avanço da produção de grãos a partir do fornecimento de 

insumos, da assistência técnica e do financiamento da safra, garantindo a compra dos 

produtos agrícolas e serviços de secagem e armazenagem de grãos. 

Como exemplo, tem a concentração de empresas em Sapezal, típicas das 

RPA’s e das cidades do agronegócio. O (Quadro 6) mostra algumas das principais 

empresas e comércios de grande porte instalados nos municípios voltados 

exclusivamente para o agronegócio. Essas empresas prestam serviços 

especializados em suas atividades voltadas ao atendimento de forma direta e indireta 

à produção de grãos, tornando a região especialista ao contar com um grande número 

específico de empresas voltadas para atender a produção de grãos. 

Quadro 6 – Sapezal: empresas do ramo do agronegócio 
Empresas do Ramo do Agronegócio Nº de Empresas 

Aviação Agrícola 4 

Comércio Varejista da Agropecuária  29 

Produção de Sementes 3 

Revenda Máquinas Agrícolas (novo e usado) 9 

Algodoeira  3 

Serviço de pulverização e controle em lavouras 4 

Serviço de preparação de terreno, cultivo e colheita 15 

Atividades de apoio à agricultura 14 

Armazéns gerais  36 

Atividades de assessoria agrícola e pecuária  7 

Serviços de agronomia  14 

Indústrias de Transformação  8 

Fonte: Secretaria de Desenvolvimento de Sapezal, 2020. 
Organização: Autor, 2020. 

 

Além das empresas destacadas no (Quadro 6), Sapezal possui oito instituições 

de ensino superior, 46 hotéis, sete agências bancárias e nove Pequenas Centrais 

Hidrelétricas (PCH’s) “transformando o município em um dos maiores produtores e 

fornecedores de energia elétrica do estado” (SILVA JUNIOR; ALMEIDA, 2014, p. 4). 

Atende à demanda dos municípios circunvizinhos com produtos e serviços vinculados 
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ao agronegócio de grãos na região oeste do Mato Grosso como Campos de Júlio, 

Comodoro, Brasnorte e Juína. 

O município de Campos de Júlio segue a mesma dinâmica de colonização de 

Sapezal e rota logística para escoar a produção agrícola. A população estimada para 

2019 é de 6.891 pessoas, apresentando um aumento de 33,7% em relação ao Censo 

de 2010, que registrou 5.154 habitantes. O município foi criado pela Lei Estadual nº 

6.561 de 28 de novembro de 1994, tendo área de 6.784 km2, desmembrada do 

município de Comodoro (CAMPOS DE JULIO, 2019). A região era povoada pelos 

índios Nambikwára e Ená-Wené-Nawê, sendo colonizada por famílias sulistas. 

O PIB per capita de 2016 foi de R$ 202.309,42 e o IDHM de 0,744. A base 

econômica do município é a agropecuária, na safra de 2017/2118 produziu 563.029 

toneladas de soja, ficando entre os maiores produtores do Estado. Já a produção de 

milho foi de 686.665 toneladas, e figurou na 5ª posição entre os maiores produtores 

estaduais, também se destaca na produção de algodão herbáceo com 120.025 

toneladas. Possui um rebanho de 55.123 bovinos (CESNOANGRO, 2017; 

IBGE/CIDADES, 2019). O salário médio dos trabalhadores formais foi de 2,9 salários 

mínimos com 39,6% da população ocupada (2.580 pessoas) no ano de 2017 

(IBGE/CIDADES, CAMPOS DE JULIO, 2019). O município tem se destacado com a 

agricultura, sendo um dos poucos produtores de algodão no Estado. 

Comodoro, diferente de Sapezal e Campos de Júlio, está localizado às 

margens da Rodovia BR-364 e mais distante da capital mato-grossense, situado a 

cerca de 650 km a noroeste do Estado, estando mais próximo da Hidrovia do Madeira, 

possuindo uma área territorial de 21.518 km2. A população estimada em 2019 foi de 

20.763 habitantes, apresentando um crescimento acumulado de 14,22% em relação 

ao Censo de 2010, que registrou 18.178 pessoas. O PIB per capita do município em 

2016 foi de R$ 28.116,37 reais, com o IDHM (2017) de 0,689. O salário médio mensal 

dos trabalhadores formais (2017) foi de 2,3 salários mínimos e o pessoal ocupado 

representava 16,4% (3.272 pessoas) da população (IBGE/CIDADES, COMODORO, 

2019). Faz divisa com Juína, Sapezal, Campos de Júlio, Nova Lacerda e Vila Bela da 

Santíssima Trindade, no estado do Mato Grosso, com a cidade de Vilhena, em 

Rondônia, fazendo fronteira com a Bolívia, país vizinho. A cidade surgiu de uma 

colonização imobiliária em 1983, com loteamento de terras particulares 

comercializadas em lotes. Foi elevado à categoria de município pela Lei Estadual n.º 

5.000 de 13 de maio de 1986, tendo suas terras desmembradas do município de Vila 
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Bela da Santíssima Trindade. Inicialmente, o forte da economia municipal foi o 

extrativismo madeireiro e, com declínio dessa atividade, passou a predominar a 

agropecuária (DOS SANTOS; NETO, 2017; COMODORO, 2019). 

Comodoro possui um rebanho bovino de 250.739 animais, produziu 210.311 

toneladas de soja e 205.896 toneladas de milho na safra 2017/2118 (CENSOAGRO, 

2017). O escoamento da produção agrícola segue a mesma lógica da cidade de 

Sapezal e demais municípios da região oeste mato-grossense. 

Fazendo um comparativo entre Sapezal, Campos de Júlio e Comodoro, este 

último tem maior destaque com a pecuária, com um rebanho superior a 250 mil 

bovinos quando comparado aos demais, no entanto, a produção de grãos (soja e 

milho) tem menor participação em relação aos outros dois municípios. Todos os 

municípios têm possibilidade de escoar a produção agrícola pelos portos da região 

Norte, Sul e Sudeste do país, sendo menos oneroso o transporte logístico via BR-364 

pela Hidrovia do Madeira.  

O desenvolvimento da agricultura moderna em Sapezal nos anos de 1980 teve 

forte contribuição e impulso a partir da presença do Grupo Amaggi, com abertura de 

armazéns e na sequência, produção de sementes. Em 1997 começa a operação do 

porto graneleiro Hermasa na Hidrovia do Madeira, em Porto Velho, solução 

encontrada pelo Grupo Amaggi para reduzir a distância e custos logísticos, tornando 

a região oeste mato-grossense mais competitiva. 

Até meados de 1997, os grãos produzidos no Mato Grosso, em grande maioria, 

seguiam destino ao Sul e Sudeste do país para exportação. Com a implantação do 

porto graneleiro da Hermasa, os grãos vêm da região oeste do Mato Grosso e de 

Rondônia via modal rodoviário, e no porto são passados para barcaças que seguem 

em comboio com destino ao porto de Itacoatiara, no estado do Amazonas ou 

Santarém, no estado do Pará. Nesses dois portos, os grãos são transferidos para os 

silos graneleiro, ou para os navios graneleiros para seguirem viagem ao mercado 

global.  

A hidrovia Tapajós atende a maioria dos municípios da região centro-norte 

mato-grossense (região de Sorriso) e área de influência da Rodovia BR-163, e por 

esta rodovia segue até Miritituba-PA, às margens do rio Tapajós, onde a carga é 

transferida das carretas para as barcaças por meio das Estações de Transbordo de 

Carga (ETC), seguindo por hidrovia até os portos de Santarém ou Barcarena, em Vila 



171 

 

 

do Conde, no Pará, sendo embarcadas em navios para, então, seguir para a Europa, 

Ásia, países baixos e demais destinos internacionais.  

A Hidrovia do Madeira, com o terminal graneleiro instalado em Porto Velho, 

possui capacidade para movimentar 12,5 milhões de toneladas de carga, sendo que 

em 2017 foi embarcado 6,5 milhões de toneladas de cargas. A Hidrovia Tapajós tem 

capacidade instalada para movimentar 16 milhões de toneladas de carga, em 2017 

movimentou apenas 7 milhões de toneladas, apontando uma subutilização dos 

terminais portuários (VITAL, 2018).  

O transporte hidroviário feito pela Hidrovia do Madeira e Hidrovia Tapajós 

trafegam em comboio de até 25 barcaças, que podem transportar até 50 mil toneladas 

de cada vez. A capacidade de transporte de cada barcaça corresponde a 2 mil 

toneladas (equivalente a 48 carretas) (VITAL, 2018), pode-se observar a economia 

que o transporte hidroviário gera para o agronegócio, tornando-o mais competitivo, 

além de reduzir o fluxo de caminhões nas rodovias. 

Gráfico 19 – Participação dos portos do Arco Norte nas exportações nacionais de 2010 
a 2017 

 
Fonte: ANTAQ, 2017.  
Organização: Autor, 2020. 

 

O (Gráfico 19) destaca a participação dos portos do Arco Norte do país em 

relação às exportações nacionais no interstício de 2010 a 2017. O volume 

movimentando nos portos do Norte do país sempre foram crescentes, saindo de 23% 

em 2010 para 41% em 2017. Esse crescimento nas exportações agrícolas está 

atrelado ao aumento da produção agrícola e abertura de novos mercados 

internacionais, à medida em que cresce a demanda por commodities, a produção 

agrícola busca acompanhar esse crescimento. 



172 

 

 

A (Figura 31) mostra a localização dos principais portos do Arco Norte. As 

regiões produtoras de grãos que se situam acima do paralelo 16º S é mais vantajoso 

exportar por esses portos devido à proximidade, ao invés de seguir pelos portos da 

região do Sul e Sudeste do país. 

Figura 31 – Principais Portos do Arco Norte 

 
Fonte: ANTAQ, 2017. 

 

Gráfico 20 – Principais instalações portuárias do Arco Norte e volume de grãos 
exportados em 2017 

 

Fonte: ANTAQ, 2017. 
Organização: Autor: 2020. 

 

Os principais portos do Arco Norte em volumes de movimentação estão 

dispostos no (Gráfico 20), com destaque para Itaqui, no Maranhão, com um 
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movimento de 8 milhões de toneladas, seguido do Terminal Hermasa-AM do Grupo 

Amaggi com 7,8 milhões.  

No estado de Rondônia o destaque vai para o Terminal de Portochuelo com 

2,2 milhões seguido de Porto Velho com 2,1 milhões e Cujubinzinho com 1,9 milhões 

de toneladas (Gráfico 20). Juntos, os portos rondonienses destacados movimentaram 

6,2 milhões de toneladas de grãos oriundos do Mato Grosso e Rondônia, em 2017. 

Somando, todos os portos do Arco Norte movimentaram 51,2 milhões de toneladas 

de grãos, o que representa 41% do total da movimentação nacional de grãos no ano 

em questão. 

 

3.5. O AGRONEGÓCIO EM RONDÔNIA 

 

A Região de Vilhena é a maior produtora de grãos do estado, composta por 

sete municípios que praticam a agricultura e pecuária como atividade econômica. Na 

região tem instalado dois frigoríficos de abate de bovinos, um em Vilhena e outro em 

Chupinguaia e armazéns dos grupos hegemônicos como Cargill, Grupo Amaggi, e 

Grupo Masutti, sendo fatores que propiciam o desenvolvimento agropecuário da 

região. 

O (Gráfico 21) mostra a evolução do rebanho bovino estadual e da região de 

Vilhena. O rebanho bovino rondoniense sempre foi crescente, com maior pico de 

crescimento entre os anos de 2000 e 2005, saindo de 5.664.320 para 11.349.452 

animais. Apresentou uma pequena redução entre 2006 a 2007, voltando a crescer 

novamente em ritmo não muito acelerado, chegando a 14,3 milhões de animais em 

2018, com um crescimento acumulado de 253% em duas décadas. Na região de 

Vilhena, o crescimento acumulado do rebanho bovino foi de 121%, saindo de 641.450 

animais em 1997 para 1.422.893 animais em 2018, mantendo-se estabilizado na casa 

de 1,4 milhões de animais nos últimos quatro anos. A região não apresentou nem um 

pico tão significativo como o do Estado. 

A (Figura 32) mostra a distribuição do rebanho bovino rondoniense por 

município, onde a cor mais escura mostra os municípios com maior quantidade de 

bovinos. É possível observar que os municípios que mais produzem grãos (soja e 

milho) não possuem os maiores rebanhos, ou seja, se especializaram na produção de 

bovinos, ou a espacialização da soja não avançou sobre as áreas de pastagens. No 

entanto, Porto Velho e Ariquemes apresentam grandes rebanhos e crescimento de 
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áreas cultivadas pelas lavouras de soja. Já os municípios de Chupinguaia e 

Corumbiara estão entre os maiores produtores de grãos e pecuária do Estado. 

Gráfico 21 – Evolução do rebanho bovino de Rondônia e RPA de Vilhena entre 1997 
a 2018. 

 
Fonte: IBGE/PPM, 2019. 
Organização: Autor, 2019. 
 

Figura 32 – Rondônia: efetivo do rebanho bovino 

 
Fonte: Censo Agro, 2017.30 
 

                                                 
30 Dados relativos ao Censo Agropecuário de 2017 puderam apresentar divergências devido à 
metodologia utilizada pela Idaron, que é realizada a cada semestre durante as campanhas de 
vacinação. 
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Além da pecuária, é apresentado os quatro produtos agrícola com produção 

representativa para o estado desde a década de 1970 quando deu início a colonização 

dirigida até a atualidade, sendo o milho, arroz, café e a soja no final dos anos de 1990. 

O primeiro produto de destaque é a produção de arroz, praticada desde o 

período da colonização como cultura de subsistência pela maioria dos colonos, com 

comercialização do excedente. Na atualidade muitos produtores ainda utilizam o 

cultivo de arroz em “áreas recém-abertas” para posterior produção da soja, alegando 

que o arroz “amansa a terra”, após dois ou três ciclos do arroz entra com a produção 

do outro produto.  

Gráfico 22 – RPA de Vilhena: Produção de Arroz (hectare), 1997 a 2018. 

 

Fonte: IBGE/PPM, 2019. 
Organização: Autor, 2019. 

 

O (Gráfico 22) traz a série histórica da área plantada de arroz nos municípios 

da Região de Vilhena entre os anos de 1997 a 2018. Entre os anos de 2015 e 2018 o 

município de Colorado do Oeste deixou de praticar o cultivo do arroz. O maior pico de 

produção da série vai para Cabixi que cultivou 9.000ha no ano de 2005, passados 

cinco anos a produção declinou para 700ha. Nesse período ocorreu uma oscilação 

negativa no preço do produto o que fez muitos produtores desistirem do arroz. No ano 

de 2018 os municípios de Corumbiara e Pimenteiras do Oeste foram os que mais 

plantaram arroz, totalizando 3.000ha cada. 

Os produtores de grãos não investem no cultivo do arroz como lavoura 

temporária contínua que se cultiva todas as safras, mas sim, como uma atividade de 

área recém-aberta para fazer a correção do solo, que após dois ou três ciclos entra 

com outras culturas. 
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O (Gráfico 23) traz a série histórica da produção de arroz em Rondônia e na 

região de Vilhena entre os anos de 1997 a 2018. A produção estadual manteve-se 

praticamente constante, de 1997 a 2005, saindo de 91.326 para 95.539ha. Porém, de 

2010 para 2015 houve uma queda no plantio significativa de 54%, nos anos seguintes 

continuou reduzindo a área de plantio totalizando apenas 39.063ha em 2018.  

Gráfico 23 – Produção de arroz em hectares na RPA de Vilhena e Rondônia 1997 a 
2018 

 
Fonte: IBGE/PPM, 2019. 
Organização: Autor, 2019. 

 

A produção na região estudada acompanhou os períodos de crescimento 

ocorrido no Estado, em 1997 representava 10,8% da área cultivada, sendo 

ascendente até o ano de 2005, com um crescimento de 180%, chegando a 28.538ha, 

fechando o ano de 2015 com uma redução de 62,6%. O ano de 2018 teve um leve 

crescimento e ficou com 11.500ha, o que representou 29,4% da produção estadual. 

A região de Vilhena é uma importante produtora de grãos no estado com o cultivo do 

arroz, produto que faz parte da cesta básica, sendo item indispensável, estando 

diariamente na mesa do brasileiro.  

Analisando a produção do milho (Gráfico 24), nos anos 1990 não era cultivado 

em larga escala na região de Vilhena. O maior produtor era Colorado do Oeste, com 

uma área de 4.318ha, seguido de Corumbiara, com 3.149ha. No ano de 2000 

Colorado do Oeste continua liderando com 6.000ha, seguido de Cabixi, com 5.500ha. 

Em 2005 Vilhena passa a liderar o ranking de produção de milho com uma área de 

13.000ha, sendo crescente a cada safra, com o maior pico no ano de 2015 cultivando 

42.050ha, e uma leve diminuição de 14,35% em 2018, totalizando 36.020ha. Seguindo 

o mesmo arranque de Vilhena, se destaca Cerejeiras com um crescimento acentuado 

em 2010 com 18.450ha representando um aumento de 6,3 vezes em relação ao ano 

de 2005. Cerejeiras fechou a safra de 2018 com 24.050ha sendo o segundo maior 
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produtor do grão. Esse aumento da área cultivada está atrelado ao cultivo da soja, 

sendo o milho a segunda safra. 

Gráfico 24 – Produção de milho em hectares na RPA de Vilhena, 1997 a 2018 

 
Fonte: IBGE/PPM, 2019. 
Organização: Autor, 2019. 
 

O (Gráfico 25) faz um comparativo entre a produção estadual e a regional, 

como pode ser observado, a área cultivada no Estado em 1997 foi de 120.799ha para 

185.413ha em 2018, representando um aumento de 53,4% em duas décadas. O maior 

pico de crescimento do Estado foi do ano de 2005 para 2010, com um aumento de 

38,5%. 

Gráfico 25 – Produção de milho em hectares Rondônia e RPA de Vilhena 1997 a 2018 

 
Fonte: IBGE/PPM, 2019. 
Organização: Autor, 2019. 

 

A área de 14.148ha da RPA de Vilhena correspondeu a 11,71% do total 

cultivado no Estado, com milho, em 1997, apresentando um crescimento até 2005 de 

114%, no entanto, de 2005 à 2015 apresenta um crescimento vigoroso saindo de 

30.302ha para 120.337ha, chegando a 132.457ha em 2018, sendo responsável por 
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71,43% da produção estadual. Há um o crescimento do cultivo de milho nos 

municípios da região de Vilhena, com exceção de Colorado do Oeste que, a partir de 

2010, vem reduzindo a área de plantio. 

O terceiro produto agrícola cultivado em Rondônia é o café, no entanto, com 

pouca representatividade no volume total. Muitos colonos que chegaram durante os 

projetos de colonização eram agricultores que trabalhavam nas lavouras de café no 

Sul e Sudeste do país, trazendo os conhecimentos culturais e aplicando em seus lotes. 

Assim como outros produtos agrícola, o café entrou em declínio nos anos 2000, com 

queda no preço, fazendo com que muitos produtores desestimulassem da atividade e 

partissem para outra atividade31. A produção do café usava o trabalho manual e a 

base de trabalho familiar, em muitas propriedades se ocupava da mão de obra de 

meeiros, parceiros, arrendatários, sendo essa liberada para outras atividades com a 

diminuição das lavouras cafeeiras substituídas em grande parte pelas pastagens 

plantadas. 

A área cultivada de café nos municípios que compõem a região de Vilhena é 

pequena (Gráfico 26), ao comparar com a produção do Estado se torna quase 

insignificante (gráfico 27). No ano de 1997, o maior produtor de café foi o município 

de Cabixi, com pouco mais de 150ha, mantendo um incremento de área plantada até 

o ano de 2005, quando dobrou a área, chegando a plantar 300ha. Esse foi o maior 

pico de produção na região em estudo. No ano de 2010, Cabixi apresentou redução 

de 56% da área cultivada, totalizando 140ha, fechando 2018 com 23ha, e Colorado 

do Oeste com 35ha, liderando o ranking de maior área plantada de café na região.  

Esse decrescimento da área plantada a partir de 2005 foi em todos os 

municípios da região estudada, acompanhando uma queda que ocorreu em todo o 

estado, como pode ser visualizado no (Gráfico 27). O produtor desistiu de produzir 

café devido ao baixo preço e à escassez da mão de obra, partindo para outras 

atividades agrícolas, principalmente para a pecuária, por necessitar de menor 

                                                 
31 O ano de 2000 vai ser lembrado pelos cafeicultores brasileiros como aquele que a oferta mundial 
cresceu mais que a demanda, mesmo com as elevadas taxas de crescimento do consumo dos cafés 
especiais no mercado internacional. Como consequência do excesso de oferta, verificou-se, por um 
lado, o aumento dos estoques dos países consumidores. Por exemplo, no ano de 1998 os estoques de 
café verde nos EUA foram, mensalmente, inferiores a 10% do consumo anual, enquanto em 1999 já 
cresceram para o patamar de 16% e em 2000 para 33%. Esse fenômeno gerou maior poder de 
barganha para os principais países importadores. Por outro lado, a necessidade de vários países em 
exportar o máximo possível antes de iniciar as suas retenções, de acordo com o programa da 
Associação dos Países Produtores de Café (APPC), terminou por criar um excedente de produto no 
mercado, que acelerou a queda de preços, principalmente no segundo semestre de 2000 (MORICOCHI 
et al., 2001). 
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emprego de mão de obra, como pode ser observado no gráfico a partir do ano de 2010 

(Gráfico 26). 

Gráfico 26 – Produção de café na RPA de Vilhena por município, de 1997 a 2018 

 
Fonte: IBGE/PPM, 2019. 
Organização: Autor, 2019. 
 

O maior pico de produção de café na Região de Vilhena foi no ano de 2001 

com 2.130ha, correspondendo a 0,95% da produção estadual que totalizou 

222.926ha. A partir de 2001 o cultivo do café vai perdendo espaço em todo o Estado, 

com leves reações de aumento que não se sustenta nos anos posteriores, fechando 

2018 com 64.850ha, sendo uma queda acumulada de 71% em quase duas décadas 

(Gráfico 27). 

Gráfico 27 – Produção de café em Rondônia e na RPA de Vilhena, de 1997 a 2018. 

 
Fonte: IBGE/PPM, 2019. 
Organização: Autor, 2019. 

 

A Região de Vilhena não é representativa no cultivo do café com 126ha ao 

comparar com a área de 64.850ha cultivada no estado, é praticamente insignificante 

sendo inferior a 1% (corresponde a 0,2%), a região não tem contribuição significativa.  
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Em meados da década de 2010 o governo estadual começou a investir no 

plantio do café com a introdução de novas variedades como o café Clonal com 

rendimento maior por hectare e variedades mais precoces imune a algumas pragas, 

para resgatar produtores e interessados na atividade, a qual tem se apresentado 

rentável e mais uma fonte de renda ao pequeno produtor (PESQUISA DE CAMPO, 

2019). Comparando o crescimento do rebanho bovino (Gráfico 21) com o 

decrescimento do cultivo do café (Gráfico 27), é possível perceber que os produtores 

da agricultura familiar passaram a investir mais na pecuária por ser menos onerosa 

em mão de obra e apresentar maior lucratividade que o café. 

O quarto produto agrícola é a soja, apresenta crescimento a cada safra, como 

pode ser observado no (Gráfico 28). O investimento de produtores no cultivo da 

oleaginosa se intensificou a partir do ano de 1997 com o transporte de grãos pela 

Hidrovia do Madeira pelo Grupo Amaggi.  

Gráfico 28 – Municípios produtores de soja da RPA de Vilhena, área em hectares, 
1997 a 2018 

 
Fonte: IBGE/PPM, 2019. 
Organização: Autor, 2019. 

 

A EMBRAPA-RO intensificou as pesquisas para a Região de Vilhena e no eixo 

da BR-364, a partir do campo experimental de Vilhena e Porto Velho, com testes de 

cultivares desenvolvidas ao longo dos anos com variedades que melhor se adeque a 

cada região (PESQUISA DE CAMPO, 2020).   
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A área cultivada da oleaginosa passa a ser representativa a partir de 1998 com 

um total de 7,8 mil hectares, sendo quase 12 vezes superior ao ano de 1997 com 

656ha, estando concentrada em Vilhena com 5.000ha e Cerejeiras 2.800ha. 

Gráfico 29 – Produção de soja (hectares) em Rondônia e na RPA de Vilhena, safras 
de 1997/98 a 2017/18 

 
Fonte: IBGE/PPM, 2019. 
Organização: Autor, 2019. 
 

A área plantada tem incremento de novas áreas a cada ano, ocorrendo apenas 

um pico de declínio em todo o Estado entre 2006 e 2007, voltando a ter crescimento 

ascendente a partir de 200832. No Estado, o crescimento da área cultivada de 2008 a 

2018 foi de 236%, enquanto o crescimento acumulado na região de Vilhena foi de 

134%. Esse crescimento maior no Estado significa que a soja está se espacializando 

para outras regiões. No entanto, a região de Vilhena respondeu pela maior área 

cultivada no Estado em 2018, com 2/3 da produção (Gráfico 29). A soja é o produto 

agrícola proveniente da lavoura temporária com maior área cultivada em todo o 

Estado, a partir do final da década de 1990.  

Durante o período da colonização de Rondônia nas décadas de 1970 a 1980, 

conforme ocorria a distribuição dos lotes aos colonos, de imediato, tomavam posse e 

começavam a derrubar a mata para construção de barracos e iniciar o cultivo da 

agricultura com arroz milho, feijão e café (SOUZA, et al., 2018). Com a derrubada da 

mata, a construção do barraco e roça garantia a posse do lote e evitava invasores, 

                                                 
32 O Jornal a Folha de Rondônia publicou uma reportagem em 2007, destacando um aumento de 80% 
em dólar do preço dos fertilizantes, esse aumento de custo interferiu no plantio da soja em Rondônia, 
fazendo com que alguns produtores deixassem de plantar soja e fossem se dedicar a pecuária (LOCKS, 
2007). 
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tinham mantimentos com a cultura de subsistência e venda do excedente garantindo 

a sobrevivência. Era uma produção em pequena escala, no entanto, realizada por 

milhares de colonos espalhados pelo estado nos projetos de colonização. O (Gráfico 

30) mostra a evolução da lavoura temporária e permanente entre os anos de 1975 a 

2017.  

Gráfico 30 – Evolução da lavoura temporária e permanente em Rondônia 1975 as 
2017 

 
Fonte: IBGE/PPM, 2017. 
Organização: Autor, 2019. 

 

O Estado teve um salto positivo na agricultura temporária entre 1975 e 1985, 

saindo de 147.700 para 315.078ha 1985, sofrendo uma grande queda nos anos 

sequenciais até 1995, com uma redução de 44%, podendo essa queda ser explicada 

pela troca do cultivo das lavouras por pastagem plantada que consolida a pecuária na 

década de 1990. A lavoura temporária volta a ter crescimento chegando no ano de 

2017 com uma área de 325.288ha, o que significa um crescimento de 82,77% no 

acumulado de pouco mais de duas décadas. 

As lavouras permanentes tiveram duas décadas de ascendência, saindo de 

45.763ha em 1975 e multiplicando por 5,55 vezes, chegando a um total de 254.334ha 

em 1995. Apresenta uma redução a partir do início da década de 2000 quando o preço 

do café sofreu uma queda e os produtores arrancaram os cafezais e plantaram 

pastagens e outras culturas.  

Os produtores vão substituindo os cafezais por pastagem plantada e abertura 

de novas áreas para pastagem, crescendo em todo o Estado, conforme (Gráfico 31). 

As pastagens plantadas tiveram destaque em Rondônia, sendo superiores às 

pastagens naturais. Em 1975 as pastagens naturais somavam 60.046ha, enquanto as 
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plantadas correspondiam a 164.524ha. A pastagem plantada cresceu em ritmo 

contínuo até 2017, chegando a 5,8 milhões de hectares. 

Gráfico 31 – Rondônia: evolução das pastagens plantadas e naturais (hectares) 1975 
a 2017 

 
Fonte: IBGE/PPM, 2017 
Organização: Autor, 2019. 

 

Ao comparar a evolução da área de pastagem com a evolução do rebanho 

bovino veremos que, à medida em que cresce a área de pastagem, cresce o rebanho 

bovino, visto que para aumentar o rebanho são necessárias mais áreas de pastagens 

para a criação de forma extensiva, usual no Estado. Nos últimos anos está crescendo 

a modalidade de confinamento e semiconfinamento de bovinos, otimizando o uso de 

áreas e aumentando a produtividade por hectares. Em 2018 foram confinados pouco 

mais de 100 mil animais (LORENZON; SIMÃO, 2018). O campo está em constante 

mutação no período técnico-científico-informacional, acompanhando a modernidade 

global. 

À medida em que o campo vai se modernizando, ocorre um aumento do 

número de máquinas e implementos agrícolas, dando maior robustez à produção em 

escala com commodities. Para ser mais competitivo, o produtor rural reduz custos, a 

mão de obra é substituída por modernas máquinas e implementos que realizam o 

trabalho de dezenas de homens, mantendo o mesmo padrão, como ocorre na 

produção de commodities. Quando não ocorre essa mudança da mão de obra manual 

pela mecânica, é devido a algumas atividades agrícolas não possuírem equipamentos 

mecânicos para realizar essas atividades, como no caso da fruticultura, que ocorre de 

forma manual para a seleção de frutos que estejam dentro dos parâmetros desejados. 

Na agricultura essas mudanças chegaram, e o campo rondoniense se 

mecaniza a cada ano, ao analisar a (Figura 33) é possível observar a espacialização 

dos tratores por município nos anos de 2006 e 2017. Houve um aumento no número 
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de tratores em relação ao ano de 2006, em todos os municípios. Porto Velho 

apresenta o maior número de tratores, possui a maior extensão territorial com mais 

de 34 mil km2 e o maior rebanho bovino do Estado, e Urupá apresenta o menor número 

de tratores. Os produtores rurais acompanham a evolução do campo, investindo em 

máquinas agrícolas para melhorar a produção. 

Figura 33 – Rondônia: número de tratores por município em 2006 e 2017 

 
Fonte: IBGE – SIDRA, 2017. 
Organização: Autor, 2019. 

 

Gráfico 32 – Rondônia: número de tratores e estabelecimentos rurais com tratores, 
em 2006 e 2017. 

 
Fonte: IBGE – SIDRA, 2017. 
Organização: Autor, 2019. 
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O (Gráfico 32) mostra o comparativo do número de tratores e de propriedades 

que os possuem, em 2006 e 2017. O crescimento da frota de tratores no Estado em 

2017 foi de 112,8%, superior ao ano de 2006, saindo de 5.772 para 12.283 unidades. 

No mesmo período ocorreu o aumento no número de estabelecimentos rurais que 

possuem tratores, saindo de 4.617 para 8.907 estabelecimentos. Ao fazer a 

distribuição dos tratores pelos estabelecimentos que os possuem, a relação no ano 

de 2006 era 1,25 tratores por estabelecimentos, e em 2017 subiu para 1,37. Tem 

estabelecimentos com mais de uma máquina. 

O aumento do número de tratores pode estar atrelado ao crescimento do 

número de estabelecimentos agropecuários com as atividades agrícolas, o aumento 

do número de colheitadeiras agrícolas está associado ao aumento da produção de 

grãos.  

O (Gráfico 33) mostra o crescimento das máquinas de colher grãos, onde o 

Estado contabilizava 377 unidades distribuídas em 304 estabelecimentos rurais, em 

2006. Em 2017 esse número subiu para 812 unidades de colheitadeiras, em 490 

estabelecimentos rurais. Cresceu o número de colheitadeiras e estabelecimentos 

rurais, a uma proporção de 115,38% e 61,18%. Alguns produtores rurais têm mais de 

uma propriedade ou arrendamento de terras e faz a movimentação das máquinas 

conforme necessidade de utilização. 

Gráfico 33 – Rondônia: número de Colheitadeiras e estabelecimentos rurais, 2006-
2017 

 
Fonte: IBGE – SIDRA, 2017. 
Organização: Autor, 2019. 

 

A (Figura 34) mostra a distribuição das máquinas colheitadeiras de grãos pelo 

Estado, com concentração no Sul do Estado. Logicamente, a RPA de Vilhena é 

responsável por 2/3 da produção estadual de grãos concentrando 61% da frota, nos 
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municípios de Cerejeiras com 123 unidades, Corumbiara com 88, Vilhena com 81, 

Pimenteiras do Oeste 78, Cabixi 67, Chupinguaia 36, Colorado do Oeste com 22 

unidades de máquinas. Chupinguaia em 2006 não apresentava nenhuma 

colheitadeira. 

Figura 34 – Rondônia: número de colheitadeiras e distribuição por município, 2006-
2017. 

 
Fonte: IBGE – SIDRA, 2017. 
Organização: Autor, 2019. 

 

Pode ser percebido uma espacialização da soja para a região norte do estado, 

com maior destaque para a região de Ariquemes e Porto Velho. Há um nítido 

crescimento das áreas de lavoura temporária nessas regiões, é possível ver que os 

produtores estão buscando a expansão das lavouras ou iniciando nova atividade 

agrícola com a produção de grãos. A expansão da produção de grãos e a 

mecanização do campo mexe com a mão de obra ocupada no campo, que passa a 

ser cada vez menor e mais especializada para as atividades da agricultura moderna. 

A (Figura 35) traz a distribuição do pessoal ocupado nos estabelecimentos 

rurais rondonienses, nas modalidades da pecuária, lavoura temporária e lavoura 

permanente.  
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Figura 35 – Rondônia: pessoal ocupado na pecuária, agricultura permanente e 
temporária em 2017 

 
Fonte: IBGE – SIDRA, 2017. 
Organização: Autor, 2019. 

 

Gráfico 34 – Rondônia: estratificação do pessoal ocupado na agropecuária, 2017. 

 
Fonte: IBGE/SIDRA, 2017. 
Organização: Autor, 2019.  

 

A agropecuária, em suas diversas modalidades, emprega cerca de 270.812 

pessoas em todo o Estado (Gráfico 34), desse total, a pecuária e criação de outros 

animais é responsável por 78% dos empregos gerados no campo, totalizando 211.381 

postos de trabalho. Os demais empregos (22%) são gerados pelas outras atividades, 

sendo observado para essa pesquisa a geração de empregos na pecuária, na lavoura 
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temporária e permanente. A lavoura temporária empregou 18.317 pessoas, e a 

lavoura permanente 31.656 pessoas (CENSOAGRO, 2017). 

O único município que a pecuária não gera o maior quantitativo de mão de obra 

é em Guajará Mirim, onde a produção da lavoura temporária gera 1.320 dos 2.780 

empregos da agropecuária municipal (Figura 35).  

A região central do Estado apresenta a maior concentração da ocupação de 

mão de obra na lavoura permanente, com os municípios de Alta Floresta, Cacoal, 

Nova Brasilândia, São Miguel do Guaporé, ambos com mais de 2 mil pessoas 

ocupadas, e Alto Alegre dos Parecis liderando o ranking com 3.352 empregos em 

lavouras permanentes, que somados, são responsáveis por 42,93% da população 

ocupada nas lavouras permanentes (Figura 35). Esses municípios são produtores de 

café, e a lavoura cafeeira exige mão de obra. As propriedades são pequenas, 

geralmente da agricultura familiar, e praticamente não se utiliza da mecanização 

agrícola para realizar a colheita e tratos culturais. 

Na região de Vilhena, a maior concentração da população ocupada no campo 

está na pecuária, seguida da produção de lavoura temporária. A mão de obra 

empregada na lavoura permanente é quase inexistente, apenas o município de 

Vilhena é o mais representativo da região, com 323 postos de trabalho. O pessoal 

ocupado na região corresponde a 9,47%, que equivale a 24.957 postos de trabalho 

do pessoal ocupado no campo rondoniense, estratificando, tem-se 20.755 pessoas 

empregadas na pecuária, 829 pessoas na produção de lavouras permanentes e 3.373 

na produção de lavouras temporárias. 

Pode-se concluir que a agricultura moderna não é grande geradora de vagas 

de trabalho, principalmente para a lavoura temporária, com a produção em larga 

escala, onde a maior região produtora de grãos do Estado emprega apenas 18,41% 

da população ocupada na atividade das lavouras temporárias. A explicação é que a 

agricultura moderna substitui o esforço humano pelo esforço mecânico, através das 

máquinas e implementos agrícolas, operados por trabalhadores qualificados que 

invadem o espaço agrícola a partir dos avanços tecnológicos necessitando cada vez 

menos do elemento humano. Na região de Vilhena, a mecanização do campo 

aumenta a cada nova safra, com a produção de grãos e a introdução de mais 

máquinas agrícolas, ao contrário da atividade pecuária, que necessita do homem para 

manejo dos bovinos, manutenção de cercas, pastagens, atividade leiteira, coisas que 

a tecnologia ainda não domina no campo ou tecnologias pouco acessíveis. 
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3.6 RPA DE VILHENA E A CIDADE DO AGRONEGÓCIO 

 

Vilhena apresentou um crescimento no número de empresas desde a década 

de 1980, com maior expressividade para o ramo do grupo G “Comércio, reparação de 

veículos automotores e motocicletas”, seguida do ramo do grupo C “Indústria de 

transformação” e o terceiro ramo que mais cresceu foi do grupo N “Atividades 

administrativas e serviços complementares”, e o grupo H “Transporte, armazenagem 

e correios” em 4º lugar, como pode ser visto no (Gráfico 35). 

 

Gráfico 35 – Série histórica do crescimento de empresas em Vilhena, 1980 a 2019 

 
Fonte: JUCER, 2019. 
Organização: Autor, 2020. 

 

Nos últimos 10 anos Vilhena apresentou um aumento na abertura de empresas, 

como pode ser observado no (Gráfico 36), e fazendo comparativo com o (Gráfico 35) 

é possível ver a correlação positiva entre a abertura de novas empresas e a evolução 

do crescimento na série histórica das empresas no município. 
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Gráfico 36 – Abertura de empresas por ano no município de Vilhena, 1980 a 2018 

 
Fonte: JUCER, 2019. 
 

O ano de 2017 apresentou o maior número de abertura de empresas da série 

histórica, totalizando 1.097, no entanto, em 2018 ocorreu uma redução de 47,67%, 

totalizando 574 empresas abertas. Esse desaquecimento de abertura de empresas foi 

proveniente da situação política que o país passava após o impeachment da 

presidenta Dilma Housseff, assumindo seu vice Michael Temer, sendo que o ano de 

2018 foi ano de eleição, o que fez gerar uma desconfiança no mercado, influenciando 

negativamente na economia doméstica e em investimentos, devido às propostas dos 

possíveis candidatos para a condução do país e políticas de desenvolvimento. Essas 

políticas podem aumentar ou diminuir o risco de investimentos para atrair investidores.  

De acordo com a Junta Comercial do Estado de Rondônia – JUCER, o Estado 

fechou o ano de 2019 com 132.159 empresas com cadastro ativo, e o município de 

Vilhena comporta 7,18% desse total, perfazendo 9.493 empresas. Das empresas 

rondonienses com cadastro ativo, apenas 55.440 unidades empregaram 

trabalhadores formais em 2019, gerando 235.172 vagas de emprego, em Vilhena são 

4.475 empresas empregando 18.303 trabalhadores, correspondendo a 7,78% dos 

empregos formais das empresas rondonienses (JUCER, 2019). Pode-se concluir que 

nem todas as empresas com registro ativo geram empregos formal. 

Vilhena apresentou em 2019 um total de 231 estabelecimentos do ramo 

agropecuário com registro ativo, conforme (Gráfico 37) que traz a série histórica das 

empresas do ramo agropecuário no município entre os anos de 1990 a 2019, com o 

aumento e a abertura de novas empresas a cada ano. O ano de 2010 apresentou o 

maior número de empresas abertas, e a partir de 2014 teve um crescimento mais 

acentuado até 2017, ficando estabilizado até o ano de 2019. 
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Gráfico 37 – Vilhena: empresas do ramo Agropecuário ativa e abertura por ano, 1990 
a 2019 

 
Fonte: JUCER, 2019. 
Organização: Autor, 2020. 
 

A abertura das empresas do ramo agropecuário sempre foi crescente, 

acompanhando a evolução histórica do número de estabelecimentos rurais 

agropecuários com atividades agrícolas e pecuárias. O (Gráfico 38) mostra a evolução 

dos estabelecimentos agropecuários com atividades agrícolas e pecuárias entre os 

anos de 1995 a 2017 para os municípios pertencentes à região de Vilhena. Os 

municípios de Cabixi, Chupinguaia, Colorado do Oeste, Corumbiara e Vilhena tiveram 

um acréscimo no número de estabelecimentos de atividade pecuária, em 

contrapartida, ocorre uma redução no número de estabelecimentos que praticam 

atividade agrícola com lavoura temporária.  

Gráfico 38 – RPA de Vilhena: número de estabelecimentos agropecuários com lavoura 
temporária e pecuária 1995-2017 

 
Fonte: IBGE/SIDRA, 2017. 
Organização: Autor, 2020. 
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O município Cerejeiras apresentou um decréscimo no número de 

estabelecimentos que praticava a atividade pecuária, em 1995 registrou 643 

estabelecimentos, visto que em 2017 possuía 554, sendo uma redução de 14% em 

relação ao ano de 1995. No mesmo período, o número de estabelecimentos 

agropecuários com lavoura temporária reduziu, saindo de 184 estabelecimentos em 

1995 para 115 em 2017, apresentando uma redução em termos percentuais de 60% 

em pouco mais de duas décadas. 

Os municípios de Chupinguaia e Pimenteiras do Oeste, não possuem dados 

relativos ao ano de 1995, por terem sido elevados à categoria de município nesse 

mesmo ano. Chupinguaia apresentou um aumento no número de propriedades com 

bovinos, saindo de 590 estabelecimentos em 2006 para 967, em 2017. Quanto à 

lavoura temporária, essa teve crescimento de 33 para 61 estabelecimentos no mesmo 

período. 

Pimenteiras do Oestes apresentou uma redução, em 2006 possuía 266 

estabelecimentos com atividade pecuária, em 2017 registrou 242 estabelecimentos. 

Quanto aos estabelecimentos que praticam a atividade de lavoura temporária, teve 

um aumento de 41 para 52, no mesmo período. 

Comparando o (Gráfico 38) com o (Gráfico 37), se tem uma correlação positiva 

entre o aumento do número de estabelecimentos agropecuários e o aumento do 

número de estabelecimentos comerciais do ramo da agropecuária. Conforme ocorre, 

o crescimento do número de estabelecimentos que praticam a agropecuária, cresce o 

número de comércios que atendem essa demanda, vez que o (Gráfico 37) apresenta 

dados apenas de Vilhena, polo para os demais municípios da região. 

Os estabelecimentos rurais agropecuários da região de Vilhena que praticam a 

agricultura e pecuária, empregam mão de obra que é apresentado em um recorte 

temporal entre os anos de 1995 a 2017 por município da região, em estudo (Gráfico 

39). Corumbiara apresentou maior concentração de mão de obra na atividade 

pecuária e criação de outros animais, sendo o maior pico no ano de 2017, seguido de 

Colorado do Oeste e em terceiro lugar, Vilhena. Esses três municipios apresentam a 

maior quantidade de esbalecimentos agropecuários, logicamente, apresentam 

também a maior quantidade de mão de obra empregada na atividade pecuária e 

criação de outros animais. 

Com relação à atividade de lavoura temporária, o ano de 1995 foi o que 

apresentou maior empregabilidade de mão de obra, com destaque para Colorado do 
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Oeste, Corumbiara e Cerejeiras. Até a chegada do cultivo da soja em escala na região, 

que ocorreu a partir de 1997, a agricultura era familiar e pouco mecanizada. Com a 

soja ocupando o espaço e sendo exigente em mecanização agrícola, utiliza pouca 

mão de obra devido ao uso de máquinas agrícolas que apresentam maior rendimento, 

o operador realiza diversas atividades, desde preparo do solo com tratores, plantio, 

pulverização e atividade de colheita realizadas em cada etapa da cultura. 

Gráfico 39 – RPA de Vilhena: pessoal ocupado na agropecuária, 1995-2017. 

 
*Chupinguaia e Pimenteiras do Oeste, foram emancipadas em 1995. 
Fonte: IBGE, 2019. 
Organização: Autor, 2019. 

 

No ano de 2017, os municípios que mais empregaram na lavoura temporaria 

foram Corumbiara, Vilhena e Cabixi, com geração de emprego inferior à apresentada 

pela pecuária, visto que a quantidade de propriedades com a atividade de lavoura 

temporária é inferior à quantidade de propriedades com atividade pecuária. A pecuária 

é mais exigente em mão de obra do que a atividade agrícola com lavoura temporária 

do agronegócio, que é extremamente mecanizada e exigente de tecnologia. 

O (Gráfico 40) mostra a evolução da área de lavoura temporária e pecuária (em 

hectares) para a região de Vilhena entre os anos de 1995 a 2017. Em todos os 

municípios a área com atividade pecuária se destaca em superioridade em 

comparação com a área de lavoura temporária, que vem crescendo, com exceção do 

município de Colorado do Oeste, que apresenta um relevo ondulado, menos propício 

à mecanização agrícola e maior fragmentação do espaço rural. 

Cerejeiras apresentou no ano de 1995 a maior área de pastagem com 

333.557ha, seguido de Vilhena com 315.873ha e Corumbiara com 195.657ha 
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destinados à pecuária bovina. Parte da redução de área de pastagem dos municípios 

de Vilhena (77.612ha) e Corumbiara (131.905ha), no ano de 2006, é devido ao 

desmembramento para a formação do município de Chupinguaia que ocorreu no final 

do ano de 1995. O mesmo ocorreu com os municípios de Cerejeiras e Cabixi, 

chegando a 55.599 e 70.119ha de pastagens em 2006, devido ao desmembramento 

de terras para formar o município de Pimenteiras do Oeste, emancipado em 1995. 

Assim explica a súbita redução da área de pastagens desses municípios entre os anos 

de 1995 a 2006. Já os municípios de Chupinguaia e Pimenteiras do Oeste 

apresentaram um crescimento na área de pastagem entre 2006 e 2017, saindo de 

161.449 para 299.358ha, e 116.420 para 152.491ha, respectivamente, conforme 

(Gráfico 40).  

Gráfico 40 – RPA de Vilhena: utilização da terra para lavoura temporária e pecuária 
(ha), 1995-2017 

 
Fonte: IBGE/PAM, 2019. 
Organização: Autor, 2019. 

 
Para as áreas de lavoura temporária, com exceção do município de Colorado 

do Oeste, todos os demais apresentaram crescimento. No ano de 2017, o destaque 

de maior área vai para Corumbiara, com 62.170ha, Vilhena 59.393ha e Pimenteiras 

com 54.501ha. 

Depois de apresentada a evolução histórica das empresas em Rondônia e 

Vilhena, a quantidade de estabelecimentos agropecuários que praticam a atividade 

de pecuária e de lavouras temporárias foi realizada a estratificação das empresas que 

compõem o ramo de atividades agropecuárias no município de Vilhena. A discussão 

é em torno desse município, por ser o polo regional e ter a maior concentração de 

empresas. As principais empresas comerciais do ramo da agropecuária somavam um 
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total de 231 estabelecimentos, tendo como referência o ano de 2019, dividida em 

diversos ramos da atividade agropecuária, conforme apresentado no (Gráfico 41). 

 

Gráfico 41 – Vilhena: principais atividades do ramo da agropecuária e total de 
empresas em 2019 

 
Fonte: JUCER, 2019. 
Organização: Autor, 2019. 

 

Com relação às empresas ligadas ao cultivo das lavouras temporárias, Vilhena 

possui 20 estabelecimentos comerciais específicos para o cultivo da soja, e 20 

estabelecimentos comerciais para o cultivo do milho, esses dois produtos agrícolas 

predominam na região como atividade de lavoura temporária. O município conta com 

25 empresas com atividade de pós-colheita e 26 empresas com atividades de 

preparação do solo para lavouras, contando com 14 estabelecimentos comerciais que 

realizam atividades de pulverização e controle de pragas na lavoura de grãos.  

Alguns produtores podem simplesmente contratar o serviço de controle de 

pragas, caso não queiram fazer investimento em um pulverizador autopropelido, que 

imobiliza grande quantidade de dinheiro33, recorrendo à oferta de serviços realizados 

por meio de contrato de prestação de serviço. Pode ser contratada a atividade de 

preparação do solo para plantio dos grãos, o produtor pode investir no cultivo de grãos 

mesmo sem equipamentos, porém, deve se levar em conta os custos com serviços e 

o rendimento médio por hectare para analisar se é vantajoso realizar o investimento. 

Para a atividade pecuária, Vilhena conta com 27 estabelecimentos comerciais 

diversos, desde casas de agropecuária à venda de embriões, escritórios que prestam 

consultoria rural e demais serviços, como análise de solo, projetos de financiamentos, 

                                                 
33 Valor de um pulverizador autopropelido, em torno de R$400 mil reais dentre o mais barato, exemplo, 
KS Pulverizadores, com base em janeiro de 2020 (https://www.kspulverizadores.com.br/). 

https://www.kspulverizadores.com.br/
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etc. Muitas empresas prestadoras de serviço atendem à agropecuária de acordo com 

o interesse do produtor ao procurar o serviço desejado. 

Vilhena possui uma unidade frigorífica do Grupo JBS, com abate diário médio 

de 800 animais, e emprega cerca de 1.219 funcionários direto (MARQUES, 2017). 

Esse frigorífico exporta carne para outros estados e países, como Estados Unidos, 

Rússia, Malásia, e em 2019 foi habilitada pela China para exportar carne bovina aos 

países asiáticos (NEGÓCIOS, 2019; MARQUES, 2017). Realiza a compra de bovinos 

de produtores de toda a região de Vilhena e municípios circunvizinhos. 

Para atender a essas demandas que surgem no campo e na cidade, é 

necessário a qualificação de pessoas com cursos técnicos profissionalizantes, 

graduação e pós-graduação, acompanhando as tendências da atualidade e 

necessidades do mercado de trabalho. Na área de educação, Vilhena conta com 14 

instituições de ensino superior com cursos de graduação, sendo cursos presenciais, 

semipresenciais e educação à distância. O município tem destaque entre as 

instituições que oferecem um dos cinco cursos de medicina no Estado, ocupa a 

terceira posição com 14 instituições, dentre as cidades que oferecem cursos de 

graduação, ficando atrás apenas de Porto Velho, com 22 instituições e Ji-Paraná com 

17, a 4ª posição vai para Ariquemes com 13, e Cacoal na 5ª posição com 12 

instituições. Essas instituições oferecem cursos de bacharelado e licenciatura nas 

áreas de ciências exatas e da terra, ciências humanas, ciências biológicas, ciências 

agrárias, engenharias e ciências sociais. Além de contar com 12 instituições que 

oferecem cursos profissionalizantes e de nível técnico reconhecido, formando 

profissionais para atender às demandas da região e do Estado, mediante a matriz 

curricular de cada curso ofertado (JUCER, 2019; PESQUISA DE CAMPO, 2020).  

Na área da saúde e serviços sociais, Vilhena conta com 193 estabelecimentos, 

desses, 186 são de atividades de atenção à saúde humana, sendo 34 unidades de 

atendimento hospitalar; 24 unidades de serviços móveis de atendimento a urgência e 

de remoção de pacientes; 126 estabelecimentos de atividade de atenção ambulatorial 

executado por médicos e odontólogos; 66 estabelecimentos de atividades de serviços 

de complementação diagnóstica e terapêutica e 55 estabelecimentos de profissionais 

da área da saúde. O município conta com 34 estabelecimentos de atividades de 

atenção à saúde humana integrados com assistência social, em residências coletivas 

e particulares (JUCER, 2019).  
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Alguns estabelecimentos desenvolvem várias atividades/especialidades, sendo 

verdadeiros centros de saúde humana com atividades laboratoriais, realização de 

diversos exames, radiografias, etc., assistência psicológica, dentre outras atividades 

da área da saúde, encontrando no município diversos serviços que são oferecidos nos 

grandes centros, sem a necessidade de deslocamento de pacientes em busca de 

tratamento em outras regiões do país. 

A (Figura 36) mostra a concentração das instituições financeiras (agências 

bancárias) na cidade de Vilhena. As principais agências estão concentradas na 

avenida Major Amarante e seu entorno. 

Figura 36 – Concentração das instituições financeiras em Vilhena 

 
Fonte: Autor (2020), com base em Google Maps. 

 
No quesito de instituições financeiras, Vilhena está bem atendida, com nove 

bancos comerciais (Banco do Brasil S/A, Banco Bandeirantes, Banco Santander, 

Banco Bradesco, Banco da Amazônia, Itaú – Unibanco, Banco do estado do Acre, 

Banco Comercial e Industrial do estado de São Paulo, Agibank). Além dos bancos 

comerciais, conta com nove cooperativas de crédito mútuo; nove cooperativas de 

crédito rural; 40 holdings não financeira; duas agências da Caixa Econômica; três 

bancos múltiplos com carteira comercial e quatro sociedades de fomento mercantil 

(JUCER, 2019). Os moradores da RPA de Vilhena e oeste mato-grossense encontram 

praticamente tudo o que precisam em Vilhena para dar suporte à produção agrícola, 

desde o financiamento de lavouras, máquinas, equipamentos, crédito para custear a 

produção, compra de veículos, com possibilidade de escolha da instituição financeira 

que oferece melhor taxa de juros. Não sendo necessário se deslocar aos grandes 
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centros como a capital porto-velhense para tratar das situações financeiras, 

encontrando em Vilhena as principais agências bancárias.  

Figura 37 – Avenida Major Amaranto, prédios comerciais e residenciais, crescimento 
vertical 

 
Fonte: Autor (2020), com base em Google Maps. 

 
A avenida Major Amarante tem uma grande concentração do comércio, sendo 

uma importante área comercial do município. Essa concentração fez ocorrer um 

crescimento vertical da arquitetura da cidade, com diversos prédios de dois e três 

pisos, devido à supervalorização da área comercial e interesse dos comerciantes 

(Figura 38). A urbanização ocorre tanto verticalmente, com a construção de prédios 

nas áreas mais valorizadas, como horizontalmente, a partir da abertura de novos 

loteamentos e condomínios fechados. 

A (Figura 38) mostra a localização de condomínios residenciais fechados. 

Como exemplo, o preço de um terreno de 364m2 no Condomínio Boulevard Premium 

é no mínimo de R$130 mil reais, e nas áreas adjacentes encontra-se terrenos de 

240m2 com preços variando de R$39 a R$58 mil reais com toda a infraestrutura 

(MFGIMOVEIS, 2020; AREVAL IMOVEIS, 2020). Pode ser percebido que o 

condomínio Boulevard é para uma clientela que possui maior poder aquisitivo, oferece 

toda infraestrutura de condomínio fechado com área de lazer, salão de festas, salão 
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de jogos, piscina, área de caminhada, academia e guarita com segurança. É uma 

realidade que tem contraste, áreas residenciais nobres e áreas aos arredores carentes 

de infraestrutura, que nem sempre são reconhecidas pelo poder público para receber 

melhorias. 

Figura 38 – Localização dos principais condomínios residenciais fechados de Vilhena 

 
Fonte: Autor (2020), com base em Google Maps. 

 

Fora as agências financeiras localizadas no centro comercial, as 

concessionárias de veículos automotores (Chevrolet, Ford, Fiat, Hyundai, Mitsubishi, 

Toyota), e de máquinas e implementos agrícolas (Case, Agrale, John Deere, New 

Holland, Massey Ferguson, Valtra), trabalham com seus próprios bancos, oferece 

esse serviço na hora da compra, facilitando para o cliente ao realizar um orçamento, 

possibilita escolha em relação à variação na taxa de juros cobrada pela instituição 

financeira, podendo realizar um melhor negócio devido às opções disponíveis. 

Como pode ser visto na (Figura 39), as revendas de máquinas e implementos 

agrícolas estão localizadas às margens da BR-364, com os produtos expostos no 

pátio e na calçada das lojas, dando maior visibilidade ao potencial cliente chamando 

a atenção de quem passa pela BR-364, ou na via marginal, como a exposição do 

pulverizador autopropelido no canteiro que divide a BR-364 e a via marginal (Figura 

40), tendo a loja de revenda da New Holland próxima ao pulverizador (Figura 41). 
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Figura 39 – Localização das revendas de máquinas e implementos agrícolas em 
Vilhena 

 
Fonte: Autor (2020), com base em Google Maps. 

 

Figura 40 – Pulverizador autopropelido 
da New Holland exposto no canteiro 
central 

Figura 41 – Concessionaria da New 
Holland as margens da BR-364 

 
Fonte: Autor, 2020.                      Fonte: Autor, 2020.  

 

Às margens da BR-364 encontra-se as principais empresas ligadas à 

agropecuária, comércio de veículos, peças de veículos/lojas de autopeças para linhas 

leves e pesadas, prestação de serviços a veículos automotores, caminhões, máquinas 

e implementos agrícolas, oficinas de motocicletas, 16 postos de combustíveis 

espalhados no perímetro urbano ao longo da BR-364, etc. 

Para acompanhar esse crescimento populacional da cidade e do comércio, 

ocorreu o crescimento dos hotéis e similares, que em três décadas multiplicou por oito 



201 

 

 

vezes, em 1990 era apenas nove estabelecimentos, e em 2018 foram registrados 76 

estabelecimentos (Quadro 7). 

Quadro 7 – Número de hotéis e similares existentes em Vilhena e abertura por ano de 
1990 a 2018 

Ano Número existente Abertura por ano 

1990 9 3 

1995 18 1 

2000 23 3 

2005 28 4 

2010 38 3 

2015 53 1 

2016 60 5 

2017 70 3 

2018 76 2 

Fonte: JUCER, 2020. 
Organização: Autor, 2020. 

 
Na série histórica, o crescimento anual da abertura de hotéis e similares foi 

sempre crescente, sendo o maior pico registrado em 2016 com a abertura de cinco 

novos estabelecimentos, e os anos de 1995 e 2015 registraram apenas a abertura de 

um novo estabelecimento (Quadro 7). Esses hotéis abrigam pessoas que vêm 

trabalhar na cidade em períodos esporádicos, seja safra, entressafra, vendedores, 

prestadores de serviços ligados ao agronegócio ou não, prestadores de serviços na 

área da saúde, dentre tantas outras atividades que nem sempre estão ligadas ao 

agronegócio, mas que movimenta e impulsiona a economia da cidade. 

Em Vilhena encontram-se instaladas empresas como a Gazin Fábrica de 

Colchões (cama box e estofados) produzindo em Vilhena e exportando para o resto 

do país. Comércio varejista com lojas da Havan, Lojas Americanas, fast food, como o 

Bob`s e o Subway. Portal Óleos Esmagadora de Grãos de soja (produção de óleo e 

farelo), Zoche Baterias (produção de baterias automotivas), Rical Industria de 

Alimentos, dentre tantas outras.  

Para acompanhar a urbanização do município, investidores abriram uma 

galeria de lojas chamada de “Park Shopping Vilhena”. É o primeiro shopping da região, 

inaugurado em setembro de 2010, com apenas a metade da área construída, 

totalizando 16 lojas e um supermercado, com estacionamento para 1.000 veículos, 

empregando cerca de 250 pessoas (SEMMA, 2010). Em maio de 2015 o Park 

Shopping Vilhena sofreu um incêndio, sendo reinaugurado em dezembro de 2015, 

com 32 espaços ocupados do total de 37 (EXTRA DE RONDÔNIA, 2015), atualmente 

emprega mais de 500 pessoas, contando com diversas lojas que comercializam 

roupas, calçados, maquiagem, eletrônicos, praça de alimentação, cinema, 
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playground, dentre outros, além de ser considerado um dos pontos de encontro da 

cidade (WEBER, 2015). 

A comunicação local fica por conta das emissoras de rádio e TV. Atualmente, 

Vilhena conta com cinco emissoras de rádio: Massa FM, Onda Sul FM, Planalto FM, 

Positiva FM e Vilhena FM. Possui seis emissoras de televisão: TV Vilhena-Rede 

Globo, Rede TV-Rondônia, TV Allamanda-SBT, TV Meridional-Band, Amazon Sat, 

SIC TV-Record. Possui dois jornais impressos; o Jornal Folha do Sul e o Jornal 

Revista Imagem, além de 10 jornais online: Cone Sul Notícias, Extra de Rondônia, 

Folha de Vilhena, Folha do Sul, Noticiando RO, Rondônia em Pauta, Rota Policial 

News, Vilhena Alerta, Vilhena Notícias e Bastidores de Rondônia. É por meio dos 

canais de comunicação que se mantém a população vilhenense bem informada, seja 

pelas emissoras de TV, rádio, ou pelos jornais online, podendo ser acessado a 

qualquer momento, e qualquer lugar, a partir de um smartphone.  

Para deslocamento mais rápido ou emergências, o município possui um 

aeroporto que recebe voos civis e militares, podendo receber voos de grandes 

aeronaves. O aeroporto recebe voos comerciais regulares diários. De janeiro a 

novembro de 2019 o aeroporto movimentou 35.860 passageiros entre pousos e 

decolagens em voos regulares e não regulares, como pode ser observado no (Gráfico 

42).  

Gráfico 42 – Aeroporto de Vilhena: movimentação de passageiros em 2019 

 
Fonte: HÓRUS, 2019. 
Organização: Autor, 2020. 

 

O mês de outubro foi o que apresentou maior movimentação da série, 

totalizando 3.809 passageiros e 63 aeronaves. O mês de abril apresentou a menor 

movimentação, com 2.593 passageiros e 44 aeronaves. Esse aeroporto serve a todos 
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os municípios da região de Vilhena e noroeste do Mato Grosso, o que possibilita esse 

fluxo de passageiros e aeronaves. Na região central do estado, o município de Cacoal 

possui aeroporto com voos regulares, atendendo os municípios circunvizinhos. 

O agronegócio cresce e gera conflitos agrários à medida em que se espacializa 

sob outras atividades já praticadas e consolidadas na região que não são de interesse 

do capital, provocando uma reconfiguração do espaço e uma reconcentração fundiária 

com compra e arrendamento de terras dos camponeses, empurrando a pecuária e 

camponeses para a abertura de novas áreas. No entanto, essa espacialização do 

agronegócio com a soja gera conflitos na região devido a muitas áreas abandonas 

serem disputadas entre posseiros e antigos proprietários, conforme foi melhorando a 

infraestrutura da região e a agricultura moderna foi se espacializando, despertou o 

interesse de antigos produtores em reaver suas áreas, devido à valorização da terra 

para a ampliação das áreas de lavoura e pecuária, acirrando os conflitos na região de 

Vilhena que concentrou 25% das áreas em conflito no estado, no ano de 2019.  

As lavouras de grãos trazem um giro de capital mais rápido com duas safras 

no ano agrícola, capitalizando o sojicultor que sempre amplia as áreas de lavouras 

adquirindo propriedades (grandes ou pequenas) próximas das lavouras e arrendando 

outras. O uso intenso de agrotóxico é outro agravante para a expulsão dos 

camponeses que passam a ser prejudicados na saúde e nos modos de produção 

devido às culturas não serem de interesse do agronegócio, porém, essas culturas 

garantem um complemento ou são a renda de muitas famílias camponesas que vivem 

do sustento das lavouras, roçados, criação de pequenos animais, pecuária leiteira, 

produção de frutas, verduras e legumes, comercializados no mercado local e feiras 

livres. 

O capítulo IV trata da questão dos conflitos agrários ocorridos no Brasil e no 

estado de Rondônia, com direcionamento a RPA de Vilhena, trazendo as principais 

causas de conflitos no Estado, assim como as medidas que o poder público tem 

adotado para resolver esses confrontos.
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CAPÍTULO IV – AGRONEGÓCIO E CONFLITO AGRÁRIO: UMA LEITURA 

GEOGRÁFICA PARA RONDÔNIA 

 

O capítulo trata da colonização planejada pelo governo do regime militar até a 

atualidade com a espacialização do agronegócio e com a produção de grãos de soja 

e milho na região sul do estado, que se intensificou no final dos anos de 1990 com a 

abertura do Porto Graneleiro na Hidrovia do Madeira, localizado na cidade de Porto 

Velho, sendo uma continuação da expansão da agricultura moderna que ocorreu na 

região oeste mato-grossense, tendo como vetor a BR-364 que faz a ligação com a 

Hidrovia do Madeira. Muitos produtores mato-grossenses que cultivavam grãos (soja 

e milho), principalmente da cidade de Campus de Júlio, migraram para a região de 

Vilhena impulsionando o cultivo de soja, o que fez acirrar os conflitos agrários pela 

disputa de terras abandonadas, conforme cresceu as áreas de lavouras e a procura 

por terras aumentou, aqueceu o mercado de terras com a valorização do hectare de 

terra agrícola e pecuária, o que intensificou as ocorrências de conflitos. Essa região 

responde por 70% da produção de grãos rondoniense e concentra cerca de 25% das 

áreas de conflitos agrários no estado. 

O agronegócio não se dá em áreas desocupadas, mas sim, com a ocupação 

de áreas que já estão ocupadas com outras atividades, como a pecuária e áreas da 

agricultura camponesa, promovendo uma reconfiguração fundiária e territorial 

regional, mudando a paisagem local com as lavouras de soja, invadindo as áreas de 

cerrado na região de Vilhena, com a compra e arrendamento de terras, inviabilizando 

a continuidade de outras atividades campesinas, devido aos tratos culturais nas 

lavouras de grãos, principalmente com o uso de agrotóxico. À medida em que o 

agronegócio se espacializa, provoca conflitos dentro e fora da região, devido a 

pressão que gera na abertura de novas áreas, principalmente para a expansão da 

pecuária e a prática da atividade camponesa, com suas roças e modos de vida 

tradicionais, contrários ao agronegócio com a produção de commodities, como 

também, pela disputa de áreas pelos antigos proprietários, ocupadas por posseiros.  

Desde o princípio da colonização já ocorria conflitos agrários entre colonos, 

posseiros, seringueiros, indígenas, povos amazônicos que já estavam territorializados 

e viram suas terras serem cortadas e distribuídas aos colonos migrantes que aqui 

chegavam. A falta da regularização fundiária é o principal fator para a geração de 

conflitos rurais e problemas no ordenamento do território, devido à insegurança 
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jurídica que proporciona, sendo o dono aquele posseiro que se encontra na terra, que 

passa a ser disputada principalmente por grileiros.  

É feito uma contextualização das estatísticas de ocorrências de conflitos e 

mortes, as estratégias dos camponeses e povos amazônicos para resistirem à 

concentração fundiária e permanência em seus territórios para continuar com suas 

culturas e modos de vida. Para Silva (2013): 

 A constituição desses grupos sociais dá base a um campesinato regional, 
trazem nas raízes os legados do processo de formação territorial de como 
esta fronteira foi sendo ocupada e produzida (SILVA, 2013a, p. 21). 

 

O agronegócio vai se espacializando sobre as áreas da agricultura familiar e 

impondo sua lógica produtiva de commodities expulsando os camponeses para outras 

regiões e cidades, imperando como modelo produtivo a ser seguido, o que aumenta 

a tensão e potencializa conflitos rurais. 

À medida em que se aprofunda no contexto histórico de ocupação e 

colonização de Rondônia, se vislumbra a ocorrência de conflitos por posse da terra 

entre povos da floresta, camponeses/sem-terra contra os grileiros, madeireiros, 

fazendeiros, latifundiários do agronegócio (sojicultores e pecuaristas). A Amazônia 

legal tem sido palco de vários conflitos agrários em disputa pelas riquezas naturais e 

posse da terra, a partir dos anos de 1970, com a geração de violência e mortes, sendo 

as maiores vítimas os agricultores e posseiros, conforme fica evidenciado em 

relatórios da Comissão Pastoral da Terra e da Comissão Nacional dos Bispos do Brasil 

– CNBB. 

Os conflitos agrários passam a acirrar com os projetos de colonização da 

década de 1970, com a chegada de migrantes em busca de terras distribuídas nos 

projetos agropecuários. O governo utilizava meios de divulgação em outras regiões 

do país para atrair os interessados e resolver dois problemas: o primeiro sendo social, 

devido à incorporação da mecanização agrícola e expulsão do campesinato, em 

especial, da região Sul e Sudeste do país; e o segundo, resolver a questão de 

soberania com a ocupação dos vazios demográficos e gerar produção agropecuária. 

O governo fazia propaganda de terra disponível para quem quisesse vir para a 

Amazônia. A (Figura 42) traz a edição de Capa da Revista Veja, de agosto de 1971, 

com a matéria de capa “A Amazônia a espera de conquistadores” como a região 

amazônica não sendo povoada, à espera de donos para conquistá-la. 
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Figura 42 – Capa da Revista Veja de 
1971 

Figura 43 – Capa da Revista Veja de 
1982 

      
Fonte: Arquivo Digital da Revista Veja.   Fonte: Arquivo Digital da Revista Veja.  
 

A (Figura 43) traz a capa da Revista Veja, do ano de 1982 com uma propaganda 

do estado de Rondônia sendo “Uma Nova Estrela no Oeste”. Uma propaganda 

positiva para atrair migrantes, com imagem de pessoas trabalhando em meio à 

lavoura, terra produtiva atrativa aos colonos de outras regiões a migrarem para 

Rondônia e continuarem a praticar as atividades agrícolas que praticavam em seus 

Estados de origem. O governo conseguiu atrair dezenas de milhares de migrantes 

camponeses que trabalhavam em propriedades das quais não possuíam posse, e na 

esperança de ter acesso à terra, migraram para a região amazônica. 

Além da colonização com camponeses, o governo militar incentivou a ocupação 

da Amazônia oferecendo terras na região, e disponibilizou incentivos para atrair 

investidores com propaganda durante os anos de 1970, chamando investidores para 

a Amazônia, com o apoio do Governo Federal, incentivos da SUDAM e Banco da 

Amazônia, momento esse chamado na época de “Milagre Brasileiro”34. 

O governo obteve êxito em conseguir investidores na Amazônia, no entanto, 

muitos projetos não prosperaram, investidores se aproveitaram dos empréstimos e 

não investiram na área, houve abandono de terras, as quais seriam disputadas entre 

posseiros e grileiros anos mais tarde, como ocorre em algumas glebas na atualidade, 

                                                 
34 Na década de 1970, a expressão “milagre brasileiro” usada como sinônimo do boom econômico e 
instrumento de propaganda do governo (PRADO; EARP, 2003). 
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após a colonização e valorização das terras devido à implementação de infraestrutura, 

como na região sul de Rondônia, gerando conflitos agrários. A CPT define como 

conflito por terra: 

[...] ações de resistência e enfrentamento pela posse, uso e propriedade da 
terra e pelo acesso aos recursos naturais, tais como: seringais, babaçuais ou 
castanhais, dentre outros (que garantam o direito ao extrativismo), quando 
envolvem posseiros, assentados, quilombolas, geraizeiros, indígenas, 
pequenos arrendatários, camponeses, ocupantes, sem-terra, seringueiros, 
camponeses de fundo de pasto, quebradeiras de coco babaçu, castanheiros, 
faxinalenses, etc. (CPT, 2017, p. 14). 

 

Além dos conflitos por terra, a CPT faz registros de outros conflitos que envolve 

a terra como as ocupações e/ou retomadas, acampamentos, sendo registrados na 

categoria de Conflitos por Terra. Por ocupações ou retomadas, entende-se as ações 

coletivas das famílias sem-terra, que entram em imóveis rurais e reivindicam terras 

que não cumprem a função social. Já o acampamento compreende os espaços de 

luta e ações coletivas, onde as famílias sem-terra reivindicam assentamento (CPT, 

2017). 

Geralmente os conflitos por terra acabam gerando violência física, moral e o 

constrangimento dos trabalhadores rurais, podendo terminar com mortes devido à 

resistência em permanecer no local, através de confronto com proprietários rurais, 

grileiros ou o próprio poder público durante a desapropriação ou reintegração de 

posse. Essa violência pode ser praticada pelos fazendeiros e grileiros ao expulsarem 

os camponeses sem-terra de áreas em litígio, ou promovendo a invasão de áreas, 

mesmo estando demarcadas pelo poder público.  

Para a intimidação dos moradores dos espaços rurais disputados, os donos ou 

detentores do capital (grandes latifundiários, madeireiros, grileiros, etc.) utilizam a 

violência contratando seguranças armados (jagunços e pistoleiros), em alguns casos 

há relato dos camponeses que esses seguranças são até policiais. Os seguranças 

invadem as áreas dos acampamentos e intimidam os camponeses com ameaças de 

morte, queima barracos, destroem plantações, utilizando-se da força e poderio de 

fogo, expondo suas armas e atirando. “Há áreas de terras em disputa na região de 

Vilhena e no Estado devido à aquisição de investidores para especulação, 

investimento que não deu certo, ou os recursos foram desviados a outras 
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atividades”35. Esse foi um dos pontos alegados pelos posseiros durante Audiência 

Pública do MPF realizada em agosto de 2019, no município de Vilhena.  

Os posseiros alegam que algumas ocupações são em áreas que os 

proprietários não cumpriram o CATP, e por isso, perdeu o direito de posse ou ocorreu 

o abandono da área. Com a valorização da terra na região, infraestrutura, domínio de 

técnicas agronômicas e espécies de cultivares desenvolvidas para Rondônia, a região 

de Vilhena tornou-se uma produtora da agricultura e pecuária, despertando o 

interesse dos antigos proprietários em reaver suas posses por via judicial ou, em 

alguns casos, pelo poder do capital com capangas armados ameaçando os posseiros 

e destruindo barracos, casas, roças e animais, ocorrendo conflito devido à resistência 

dos camponeses. 

A busca dos produtores de grãos e pecuária para expandirem suas lavouras ou 

rebanhos ocasionou uma valorização das terras, gerando os conflitos entre os 

posseiros e proprietários dos títulos, terminando, algumas invasões, com 

desapropriação e desocupação dos posseiros, outras áreas foram para a reforma 

agrária, dentre outras situações. Ambas as partes, posseiro e proprietário das áreas 

estão em busca de defender a posse da terra; o primeiro quer que a terra cumpra sua 

função social, e o segundo quer devido à valorização e o que pode ser auferido em 

lucros pelo controle da terra gerando um acúmulo de capital. 

 

4.1 RONDÔNIA: MIGRANTES E COLONIZAÇÃO  

 

A colonização de Rondônia, promovida pelo poder público no fim dos anos 

1960, se intensificou na década de 1970 com a vinda de migrantes de todas as regiões 

brasileiras, sendo o território de Rondônia, um espaço migratório e gerador de 

conflitos territoriais entre os migrantes que chegavam para tomar posse das terras e 

seus ocupantes, como os indígenas, seringueiros, posseiros, etc. Esses ocupantes, 

aos olhos do poder público, eram ignorados, o governo “cortava” suas terras em lotes 

fazendo a distribuição aos colonos migrantes. 

Vale lembrar que no início da ocupação na década de 1960, o território não 

dispunha de uma boa infraestrutura, a rodovia BR-364 tinha sido recentemente aberta 

                                                 
35 Fala de um camponês que representava um assentamento durante a Audiência Pública realizada 
pelo MPF em Vilhena em 22 de agosto de 2019. Não foi possível especificar o nome do camponês. 
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e não era pavimentada, sendo uma verdadeira aventura o trajeto entre Cuiabá e Porto 

Velho, devido a trechos de atoleiros que dificultavam e atrasavam a viagem em dias, 

e até semanas.  

Até a abertura da BR-364, a região central do Estado era praticamente isolada 

por terra, e os moradores viviam com tranquilidade e fartura (posseiros, indígenas, 

extrativistas, etc.) praticando o extrativismo e uma economia seminatural, sendo a 

tranquilidade perdida com a abertura da rodovia, que se tornou o eixo de penetração 

com os projetos de colonização e políticas públicas, metamorfoseando as relações 

socioterritoriais como um todo. O governo coloca em prática os projetos para a 

Amazônia, e o Território Federal de Rondônia passa a servir aos interesses do capital 

nacional e internacional, visando a produção agrícola. 

Com a efetivação dos projetos de colonização, e dotando os assentamentos 

com infraestrutura mínima, o governo transforma Rondônia em uma região produtora 

de grãos, ignorando as ocupações territoriais já estabelecidas, anterior aos projetos 

de colonização. O território passa a ter uma nova função, sendo agora um gerador de 

divisas, produzindo mercadorias agrícolas. 

Figura 44 – Caminhão pau-de-arara chegando no PIC Ji-Paraná, na década de 1970 

 
Fonte: Arquivo Gelson Genuíno Borba in: Kemper, 2002. 
 

O governo transforma o estado de Rondônia a partir da colonização e 

desenvolve a agropecuária com a produção destinada ao mercado regional e 

nacional. A (Figura 44) mostra a chegada de famílias de migrantes usando como meio 
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de transporte um caminhão pau de arara (muito popular esse tipo de transporte na 

época) no PIC Ji-Paraná, na década de 1970, que deu origem à cidade de Cacoal, na 

região central do Estado, às margens da BR-364. Dada a divulgação de oferta de 

terras, ocorre uma migração maior do que a planejada, e o governo desenvolve outro 

modelo de projeto para a distribuição de terras, criando o Projeto de Assentamento 

Dirigido – PAD’s. 

A diferença do PIC para o PAD é que no primeiro os colonos tinham maior 

assistência do governo, o tamanho dos lotes era inferior e a terra era distribuída aos 

colonos. Já no PAD, os médios e grandes proprietários não recebiam assistencialismo 

como no PIC, os lotes variavam de 250, 500, e 1.000 hectares, e os produtores rurais 

deveriam ter maior conhecimento no trabalho agropecuário e captação de recursos 

financeiros (AMARAL, 2004). 

Para as terras distribuídas nos PAD’s, o governo fazia um Contrato de 

Alienação de Terras Públicas – CATP’s e concedia parcelas de terra objetivando 

projetos agropecuários, onde esses proprietários deveriam realizar investimentos e 

pagar em parcelas o título da propriedade. Muitos beneficiários deste projeto 

abandonaram as parcelas ou não cumpriram as exigências contidas no CATP’s, 

sendo essas parcelas ocupadas posteriormente por famílias sem-terra e pessoas 

ligadas a movimentos sociais do campo, atualmente, o Estado conta com 105 áreas 

de conflitos, sendo a maior parte delas em terras fruto do CATP’s (CPT, 2017, 2018; 

COSTA SILVA; DANDOLINI, 2018; PESQUISA DE CAMPO, 2019). 

Três fatores se combinaram na estruturação do território rondoniense, sendo a 

pavimentação da rodovia BR-364, a implantação dos projetos de colonização e os 

fluxos migratórios que ganharam uma sinergia impar na reorganização do território 

(SOUZA et al., 2018; CASTRO, 1999). As ações do governo em Rondônia se 

intensificaram na década de 1970 trazendo transformações na exploração econômica 

e agrícola.  

A rodovia BR-364 era composta por trechos com atoleiros, o que fazia atrasar 

a viajem entre Cuiabá e Porto Velho. Após o asfaltamento, ficou propício a vinda de 

migrantes e o fluxo de pessoas, mercadorias e o escoamento da produção agrícola. 

Neste contexto Costa Silva (2012) frisa que: 

Em Rondônia, a partir de 1970, a colonização dirigida pelo INCRA, assume 
feições diferentes na geografia regional. Os estímulos aos fluxos migratórios 
e a gestão do território, via a institucionalidade da política de colonização, 
promoveram novos usos e significados do território sob a gestão do Estado. 
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O crescimento populacional, derivado da migração interestadual, assume 
dimensões sociais transformadoras do espaço rondoniense. Anterior à 
década de 1970, a população era composta por 111.064 habitantes, 
crescendo para 491.025 habitantes em 1980, atingindo 1.132.692 habitantes 
em 1991 [...] cujo volume de migrantes foi de 285.494 no período de 
1970/1980, e de 411.795 de 1980/1990 (COSTA SILVA, 2012, p. 61). 

 

O governo fez investimentos e consolidou Rondônia com a expansão da 

agricultura durante as décadas de 1970 e 1980. Na década seguinte se consolida a 

pecuária bovina com crescimento anual até os dias atuais.  

Dentre as políticas de colonização efetivadas para o Estado com a distribuição 

de terras, a (Tabela 8) mostra números provenientes dos projetos de assentamento e 

da distribuição de terras no período de 1970 a 2007, com a quantidade de projetos 

executados e total de famílias beneficiadas. 

Tabela 8 – Projetos de assentamento executado pelo INCRA em Rondônia de 1970 a 
2007 

 
Fonte: COSTA SILVA, 2018. 

 
Foram assentadas mais de 77,5 mil famílias, o que corrobora com o aumento 

populacional do Estado, sem contar a quantidade de famílias que não obtiveram 

acesso à terra e passaram a ser de colonos agregados, trabalhando de meeiros na 

agricultura, empreitas ou diárias na abertura de lotes dos colonos que conseguiram 

acesso à terra, garantindo ao proprietário uma valorização do lote (AMARAL, 2004), 

ou mesmo, trabalhar com a prestação de serviços nos núcleos urbanos, enquanto 

aguardavam por um lote. 

Fazendo uma análise comparativa da área distribuída nos projetos de 

assentamento, a média das propriedades fica em aproximadamente 75ha por família. 

Na atualidade, cerca de 80% das propriedades rurais do Estado são inferiores a 100ha 

(CENSO AGROPECUÁRIO, 2017), característica da agricultura familiar, seguindo o 

regime de colonização que foi implantado. 

A colonização agrícola ensejou um novo uso da terra no espaço rondoniense, 

gerando um efeito na economia regional, suprimindo o setor extrativista com a 

atividade agropecuária nos anos 1990, e atualmente, tendo o 6º maior rebanho bovino 
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do país (BEEF REPORT, 2019). No final da década de 1990 inicia a expansão da 

produção de grãos em grande escala com a soja e o milho. 

Para Costa Silva e Dandolini (2018, p. 471) “a pecuária e a extração de madeira 

causaram o aumento do desmatamento, fazendo pressão em áreas protegidas ou que 

não estavam na órbita dos processos mercantis da modernização agrícola”. As 

consequências dessas ações foram os impactos ambientais, a invasão de terras 

públicas, exploração/roubo de recursos naturais levando à ocorrência de conflitos 

agrários entre invasores (grileiros, madeireiros, garimpeiros, etc.) e comunidades 

tradicionais da Amazônia. 

Fazendo uma estratificação dos estabelecimentos rurais por área superior a 

101 e inferior a 1.000ha, se tem 17,78% dos estabelecimentos e somam 40,43% da 

área dos estabelecimentos rurais. Já os estabelecimentos com área superior a 

1.001ha representam 1,21%, com área de 3.240.328ha, distribuídos em 1.109 

estabelecimentos rurais (Tabela 9). 

Tabela 9 – Rondônia: extrato e média dos estabelecimentos rurais 

 
Fonte: IBGE/CENSO AGROPECUARIO, 2017. 
Organização: Autor, 2020. 

 

A diferença entre as propriedades inferiores a 100ha e superior a 1.001ha é de 

95,7 vezes, e as grandes propriedades correspondem a mais de 1/3 da área dos 

estabelecimentos rurais, concentrada nas mãos de pouco mais de 1,21% dos donos 

de estabelecimentos, sendo essa concentração característica do latifúndio. 

Os estabelecimentos rurais da agricultura familiar são extremamente 

relevantes por desempenhar um papel social, econômico e territorial, com a produção 

de frutas, verduras, produtos agrícolas (hortifrutigranjeiro) pecuária de corte e leite, 

alimentando e produzindo nas agroindústrias familiares que abastecem o mercado 

local e regional.  

Informações da CONAB apontaram que no ano de 2019 mais de 100 

agricultores familiares de quatro associações de Rondônia forneceram 157,9 

toneladas de alimentos como hortaliças, legumes, frutas, polpa de frutas e ovos, 
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adquirido através da Conab e doados por meio do Programa de Aquisição de 

Alimentos – PAA (CONAB/RONDÔNIA, 2018).  

O número de estabelecimentos rurais familiares corresponde a 3.897.408 

(76,82% do total) dos 5.073.324 de estabelecimentos rurais brasileiros e emprega 

cerca 11.643.525 pessoas, das 17.549.443 empregadas na agropecuária em todo o 

território nacional (Tabela 10). É perceptível a importância dos estabelecimentos da 

agricultura familiar para o país na geração de emprego e renda sendo responsável 

por 66,34% dos empregos da agropecuária e o fornecimento de alimentos para o 

mercado local e regional. 

Tabela 10 – Brasil: número de estabelecimentos agropecuários por categoria e área, 
2017 

Tipo de 
estabelecimentos 

Número de 
estabelecimentos 

% 
Área 

(hectare) 

Área média dos 
estabelecimentos 

(hectare) 

Estabelecimento rural 
familiar 

3.897.408 76,82 88.910.084 22,81 

Estabelecimento rural 
não familiar 

1.175.916 23,17 270.398.732 229,94 

Total 5.073.324 100 359.308.816 70,82 

Fonte: IBGE/SIDRA, 2017. 
Organização: Autor, 2020. 

 

Rondônia apresenta características da agricultura familiar devido à colonização 

agrícola voltada inicialmente para o colono, caracterizando o Estado como um espaço 

do campesinato, que na atualidade, está em transição agrária e agrícola (COSTA 

SILVA, 2016), como consequência da modernização agrícola sob a égide do capital 

através do agronegócio.  

De acordo com Costa Silva (2010), a expansão da pecuária é um dos motivos 

que promove as modificações no território, resultando na fragmentação, submetendo 

as dinâmicas locais ao processo de globalização em dois momentos. 

No primeiro momento, as transformações do território se dão pela ação do 
Estado, por meio da instalação de projetos de colonização agrícola e fluxos 
migratórios. No segundo momento, a presença do capital acaba por fomentar 
a monocultura, que regionaliza a produção e fundamenta a expansão da 
atividade pecuária (COSTA SILVA, 2010, p. 6). 

 

Ao final dos anos de 1990, a sojicultura passa a ganhar espaço ano após ano, 

substituindo áreas de pastagens na região de Vilhena, se espacializando pelo Estado 

com a regionalização do agronegócio, sendo o maior incentivo à Hidrovia do Madeira, 

tornando a atividade mais atrativa. 
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A (Figura 45) mostra o terminal portuário de Porto Velho que recebe e expede 

mercadorias. Na expedição, o maior percentual é de grãos, para a exportação, além 

de carne bovina e madeira, especialmente para a Ásia e China (PEREIRA, 2015). Em 

outubro de 2018, o governo do Estado, em parceria com o Ministério dos Transportes, 

Portos e Aviação Civil – MTPA, assinou ordem de serviço no valor de R$ 28 milhões 

de reais para a revitalização e modernização do Porto Organizado de Porto Velho para 

melhorar a qualidade dos serviços e investimentos em equipamentos, parte dos 

recursos são provenientes do Programa de Aceleração do Crescimento – PAC (NEWS 

RONDÔNIA, 2018).  

Figura 45 – Terminal portuário de Porto Velho 

 
Fonte: MENDONÇA, 2015. 
 

A Hidrovia do Madeira permitiu o fluxo de grãos de Rondônia e oeste do Mato 

Grosso para portos dos grupos hegemônicos do agronegócio como a Amaggi e Cargill 

(COSTA SILVA; DANDOLINI, 2018; COSTA SILVA, 2005). Costa Silva e Dandolini 

chamam a atenção para três processos territoriais: 

O primeiro sinaliza a soja como monocultura que se expande a duas décadas 
em Rondônia. O segundo deriva da expansão da soja, centra-se na elevação 
do preço da terra agrícola e de pastagem, resultando na crescente corrida 
pela terra em Rondônia. O terceiro processo, pôs em questão a necessidade 
de regularização fundiária rural, considerando que essa foi a fragilidade da 
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política de colonização agrária em Rondônia, quando a distribuição da terra 
não foi acompanhada de sua titulação (COSTA SILVA; DANDOLINI, 2018, p. 
472). 

 

Com a falta de regularização fundiária, a valorização e aquecimento do 

mercado de terras acirra os conflitos agrários com concentração na região sul e norte 

de Rondônia. 

A região de Vilhena configura a regionalização do agronegócio de grãos 

produzido por agentes hegemônicos, onde a concentração de terras e a monocultura 

acentuam os conflitos agrários na reconcentração de terras e expulsão de 

camponeses (COSTA SILVA, 2005, 2015).  

Vilhena é o centro de referência do agronegócio na região produtora de 

commodities, grãos de soja e milho (COSTA SILVA, 2005), tornando o município no 

que alguns autores chamam de “cidade do agronegócio” (BERNARDES, 2016; 

FREDERICO, 2011; ELIAS, 2013). 

Figura 46 – Amazônia Legal: concentração de conflitos agrários e famílias envolvidas 

 
Fonte: Elaborado por Ricardo Gilson, 2018.  
Apresentado em Audiência Pública na Assembleia Legislativa do Estado de Rondônia, em abril de 
2019. 
 

Em uma Audiência Pública realizada no mês de abril de 2019, na Assembleia 

Legislativa de Rondônia, no lançamento da Cartilha “Conflitos no Campo Brasil 2018”, 

o geógrafo e Professor da Fundação Universidade Federal de Rondônia Doutor 

Ricardo Gilson da Costa Silva, fez uma Cartografia da Violência no Campo na 
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Amazônia Legal (Figura 46). A Amazônia Legal é marcada pela ocorrência de 

conflitos, sendo as manchas a região de conflito e sua intensidade representada pela 

cor mais escura. Já os círculos verdes representam a quantidade de famílias 

envolvidas nesses conflitos. Tem uma concentração das famílias envolvidas em 

conflitos no Acre, Pará, Maranhão, Roraima e Rondônia. A intensidade dos conflitos 

rondonienses está concentrada no norte e região central do Estado. 

A nível nacional, o Relatório da CPT (2018) aponta um aumento no número de 

conflitos por todo o país ao comparar com o relatório anterior (ano de 2017). Foram 

registrados 1.489 conflitos em 2018, contra 1.431 em 2017, representando um 

aumento de 3,9%, com uma concentração de 34,8% na região Norte do país, 

envolvendo cerca de um milhão de pessoas, um aumento de 35% em relação a 2017, 

que envolveu 708.520 pessoas (CPT, 2018). A somatória das áreas em disputa vem 

aumentando nos últimos anos, saindo de 21,3 milhões de hectares em 2015 para 39,4 

milhões de hectares em 2018. Com esse aumento da área disputada, justifica a 

quantidade de famílias envolvidas e o número de conflitos registrados. 

O agronegócio inflama o estopim dos conflitos agrários pela frenética busca por 

terras para a expansão das lavouras e pastagens, movimentando o comércio de terras 

com a valorização e procura, avançando sobre as comunidades e expropriando os 

moradores. 

 

4.2 AMAZÔNIA LEGAL E A REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA 

 

Martins (1991), em sua obra “Expropriação e Violência” sustenta que os 

conflitos ocorridos nas décadas de 1970 e 1980 pela posse da terra na Amazônia 

foram em razão da expropriação e expulsão dos posseiros por grandes empresas 

privadas. O autor denomina esse processo de frente pioneira sobre a frente de 

expansão. Os posseiros são lavradores pobres, e pouco provável, invadiram a terra 

em que há sinal de trabalho, já os invasores, são grileiros, fazendeiros e empresários 

que os expulsam de suas posses (MARTINS, 1991). 

Os conflitos agrários compõem a narrativa das lutas provenientes pela 

desigualdade social no campo e na cidade, no Brasil e em Rondônia. A luta pela terra 
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é realizada pelos movimentos sociais36, mediante a pressão feita pelo capital, a partir 

do agronegócio frente ao direito pela posse e uso da terra para a reprodução social 

da agricultura familiar e comunidades tradicionais da Amazônia.  

A modernização agrícola tem sido mais evidenciada nas duas últimas décadas, 

ficando com os holofotes voltados para o agronegócio como modelo econômico e 

territorial do espaço rural brasileiro. O marketing se voltou para o agronegócio como 

se este fosse a única fonte geradora de divisas para o país, com propagandas 

midiáticas que o agronegócio é “agro é tech, agro é pop, agro é tudo” divulgada pela 

Rede Globo de Televisão, em campanhas para promover o agronegócio brasileiro.  

O agronegócio é apoiado pelo Estado brasileiro a partir da Frente Parlamentar 

Agropecuária – FPA (conhecida como bancada ruralista), com cerca de 257 

parlamentares (CONCGRESSO EM FOCO, 2019), o que representa 50% do total. A 

bancada ruralista estimula o setor agropecuário com incentivos e estímulos a partir de 

políticas públicas. Dos Santos et al. (2019) aponta que a FPA possui: 

[...] posições políticas e ideológicas conservadoras sobre pontos importantes 
que envolvem os territórios e áreas rurais do Brasil, atuando fortemente com 
propostas que tendem a beneficiar o setor do agronegócio e barrando 
propostas vistas como obstáculo para o seu avanço. Tem, por exemplo, 
posicionamento contrário a temas como reforma agrária, legislação ambiental 
que beneficie a conservação do meio ambiente e demarcações de terras dos 
povos originários, além de buscar maior flexibilização na legislação do 
trabalho no campo. São questões em que a bancada conseguiu muitas 
conquistas nos últimos anos, o que trouxe grandes retrocessos à legislação 
brasileira (DOS SANTOS et al., 2019, p. 50). 
 

A FPA conta com lideranças de partidos políticos no poder executivo, ocupando 

posições importantes nas discussões sobre o rural, e o setor agropecuário voltado ao 

mercado externo, como secretarias executivas, ministérios, etc. Como exemplo temos 

Katia Abreu, agente política do Tocantins e pecuarista, que esteve à frente do 

Ministério da Agricultura Pecuária e Abastecimento – MAPA de janeiro de 2015, 

durante a gestão da presidente Dilma Roussef, até seu afastamento, em maio de 

2016, assumindo o cargo de Ministro, o Senador do Mato Grosso Blairo Maggi, 

produtor rural e um dos proprietários do Grupo Amaggi, produtor e exportador de soja, 

atua no ramo de pecuária, logística, e produção de commodities e energia elétrica 

(AMAGGI, 2019).  

                                                 
36 É uma forma organizada de pressão contra o sistema capitalista que se apossa de seus espaços 
(LOUREIRO, 2009). 
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Atualmente, na gestão do governo Jair Bolsonaro, a deputada Federal 

licenciada do estado do Mato Grosso do Sul, Tereza Cristina assumiu o cargo de 

ministra do MAPA. A atual ministra é empresária, já assumiu cargos relacionados à 

agropecuária em seu Estado de origem, sendo formada em engenharia agronômica 

(MAPA, 2019). 

Para Castilho (2009), durante a República Velha, fazendeiros paulistas e 

mineiros alternavam-se na presidência, e o golpe militar de 1964 teve na rejeição a 

reforma agrária um dos motivos para a queda do presidente João Goulart.  

O cenário político é orquestrado de acordo com os interesses do agronegócio, 

contando com a bancada política e cargos importantes ligados à agropecuária, sendo 

de controle da FPA, com o intuito de favorecer o produtor de commodities, ou seja, ao 

interesse do capital. Para Castilho (2012) os proprietários de terra no Brasil ocupam o 

legislativo, invadem o executivo, cultivam o judiciário. Se comprova tal afirmação com 

a atuação da FPA, estando a frente de cargos importantes relacionados à agricultura 

e ao meio ambiente. 

O Estado brasileiro, através dos diversos governos que passaram pelo poder, 

ao aliar-se ás classes dominantes, tem facilitado a exploração dos recursos naturais 

para a exportação desses produtos em bruto, ou semielaborados para os mercados 

dos países centrais (LOUREIRO, 2009). 

Em trabalho realizado por Alceu Castilho, ao pesquisar os proprietários de 

terras, políticos eleitos nas eleições de 2008 e 2010, baseado na entrega da 

declaração de bens, o grupo seleto de políticos analisados possui no mínimo 4,4 

milhões de hectares no território brasileiro (CASTILHO, 2012). Pode-se perceber o 

interesse da bancada ruralista em legislar para o grande produtor rural e beneficiar o 

agronegócio indo contra o campesinato e povos tradicionais, visto como um atraso 

produtivo. O autor complementa que esses números são referentes apenas às 

propriedades que foram declaradas, vez que muitos políticos têm patrimônio em nome 

de familiares, e não entra nas declarações de bens entregues ao Tribunal Superior 

Eleitoral-TSE, outros não declaram, ou no caso de reeleitos, não atualizaram a 

declaração de bens (CASTILHO, 2012). 

O epicentro dos conflitos agrários está no direito à posse e uso da terra 

promovido pelos movimentos sociais em suas lutas e resistência pelo espaço territorial 

e as múltiplas relações sociais estabelecidas.  
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A região amazônica brasileira é a menos populosa, possui a maior dimensão 

territorial abrigando vários grupos sociais, cujas culturas se fazem nos modos de vida 

do território ocupado. O Estado sofre com problemas de regularização fundiária desde 

a colonização, a partir da década de 1970, com a implantação das políticas públicas 

territoriais para a ocupação e colonização agrícola com a distribuição de terras.  

O caos fundiário se estende até os dias atuais, em decorrência de uma 

ocupação desordenada. Ainda se tem terras públicas devolutas, glebas federais sem 

utilização, que não se encontra integrada ao domínio privado (MORAES, 1999; 

MELLO THERY, 2011). Essas terras sem destinação são de interesse dos grileiros 

que apresentam falsos títulos da terra, expulsa os ocupantes sem título da terra, 

normalmente índios e posseiros já territorializados (RIBEIRO; SILVA; SANTOS, 

2016). 

A região em estudo produz sua própria geografia regional, promovendo a 

espacialização do agronegócio, sendo uma região produtora do mercado globalizado 

com a exportação de commodities. Essa geografia regional se faz em conjunto com 

áreas em disputas judiciais entre os proprietários da terra e os ocupantes atuais, 

totalizando 27 das 105 áreas em disputa na justiça (PESQUISA DE CAMPO, 2019). 

Para minimizar os conflitos agrários e resolver o problema da questão fundiária 

com a documentação das propriedades rurais, o governo federal, a partir do ano de 

2009, iniciou uma ação de regularização fundiária com o Programa Terra Legal 

Amazônia – PTLA, ancorado no Plano Amazônia Sustentável – PAS. O PTLA 

objetivou regularizar 300 mil imóveis nos estados que compõem a Amazônia Legal, 

fornecendo garantia e segurança jurídica aos posseiros com o título da propriedade 

(BRASIL/MDA, 2009). 

O PTLA foi institucionalizado pela Medida Provisória – MP nº. 458/2009 que 

dispõe sobre a regularização fundiária das ocupações de terras da União no âmbito 

da Amazônia Legal, sendo executado pelo Ministério do Desenvolvimento Agrário – 

MDA, através da Secretaria de Regularização Fundiária na Amazônia Legal – 

SERFAL. 

O procedimento de trabalho do PTLA começa com a indicação das terras, com 

a verificação de registro junto ao Cartório de Imóveis, o segundo passo é o 

georreferenciamento das áreas públicas federais não destinadas, ocupadas por 

posseiros ou de interesse para uso público, o passo três é o cadastramento com a 
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identificação do ocupante e documentação necessária. O passo quatro, constitui na 

destinação das terras, e finalizando, vem a titulação de particulares, se atende os 

critérios estabelecidos na Lei nº. 11.952/09, ocorre a emissão do título em nome do 

requerente (BRASIL/MDA, 2014).  

Ribeiro (2016) chama a atenção para a ineficiência do PTLA e atraso no 

processo de georreferenciamento que acabou contribuindo para obstruir o processo 

de regularização fundiária, fazendo perdurar a indefinição, causando conflitos, 

grilagem e estimulando o desmatamento. O PTLA não atingiu a meta inicial 

estabelecida, ficando bem abaixo do estipulado por diversos fatores, como a 

sobreposição de interesses, procedimentos adotados com o envio de documentos a 

órgãos para se manifestarem, e muitas vezes retornava fora do prazo, ou nem 

retornavam (RIBEIRO; SILVA; SANTOS, 2016). 

Em Rondônia, a regularização fundiária agrária através do PTLA é realizada 

por meio de um Acordo de Cooperação Técnica – ACT, entre a Superintendência do 

Patrimônio da União – SPU, INCRA, MDA, Secretaria de Estado da Agricultura 

Pecuária e Regulação Fundiária – SEAGRI, com a formulação de ações conjuntas 

para agilizar a regularização fundiária das terras públicas da União. O Estado possui 

16.369.615ha de terras públicas distribuídas em 92 glebas, sendo 64% de terras 

destináveis e 34% de terras não destináveis. 

Em trabalho realizado por Ribeiro et al. (2016), afirma que: 

[...] mesmo o programa sendo realizado em parceria entre SEAGRI e o Terra 
Legal (MDA), com o intuito de descentralizar as ações e agilizar a oferta do 
georreferenciamento, não se obteve resultados expressivos em um período 
de seis anos (2009 a 2014), comprometendo a concretização do objetivo 
medular do Programa Terra Legal, a titulação de posse (RIBEIRO; SILVA; 
SANTOS, 2016, p.10). 
 

A regularização fundiária avança a passos lentos, promovendo a entrega de 

títulos abaixo da meta estabelecida inicialmente pelo programa.  

O governo de Rondônia conta com a parceria de outros dois programas para 

dar agilidade à titulação, sendo o Programa Título Já e o segundo programa Papel 

Passado. Através do programa Título Já, 16 municípios estão sendo atendidos com a 

regularização de 32 mil imóveis e a entrega de oito mil títulos definitivos. Já o 

Programa Papel Passado abrange seis municípios e a capital, com a regularização de 

9.673 imóveis, fechando a meta dos 17.673 títulos entregues em 2019 (BENTES, 

2019). O número de títulos regularizados no ano de 2019 foi possível graças a 
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investimentos por meio de emendas parlamentares em parceria com a Assembleia 

Legislativa de Rondônia, com a aquisição de um drone (veículo aéreo não tripulado) 

para agilizar o processo de georreferenciamento, reduzindo de 20 para até sete dias. 

Em Rondônia, a situação fundiária assume significativa centralidade social e 

territorial, milhares de posseiros aguardam há décadas a regularização de suas 

propriedades para se ter a segurança jurídica de suas terras. 

Em 2016, o Estado possuía 106 áreas em situação de disputa, com cerca de 

8.759 famílias envolvidas, e 25% sob risco de ocorrência de conflitos (INCRA, 2016). 

Pode-se imaginar as angústias dessas famílias em saber se vai continuar em suas 

terras ou não, podendo ser reivindicadas na justiça pelo proprietário anterior, e muitas 

áreas já estão reivindicas, mesmo se passando muitos anos. Tem processos que se 

arrastam na justiça há vários anos, isso aumenta a tensão dos camponeses, pois a 

qualquer momento podem ver o trabalho realizado na propriedade ser destruído pela 

reintegração de posse ao antigo proprietário. 

Passados quase três anos, ou seja, em 2019, o Estado ainda apresenta 105 

áreas em disputa judicial, quase nada andou dos processos judiciais do ano de 2016. 

Para tentar minimizar o problema da regularização fundiária dessas áreas, o Estado 

realizou duas Audiências Públicas, sendo uma em Porto Velho (12/07/2019) e outra 

em Vilhena (22/08/2019). Os colonos, posseiros, proprietários, defensores de ambas 

as partes das áreas em disputa puderam se manifestar, sendo assistido por um 

conjunto de autoridades, cujo objetivo foi coletar informações e entender melhor as 

situações de cada área, para ver como pode ser feito para resolver o problema. 

Rondônia tem 24 municípios envolvidos em conflitos agrários por terra, somando 105 

áreas em disputa judicial, que envolve cerca de 8.177 famílias. A (Tabela 11) informa 

quais são os municípios que possuem áreas em disputa, e o quantitativo de famílias 

envolvidas nessas disputas por terras. 

Tabela 11 – Rondônia: municípios com áreas em disputa e famílias envolvidas 
Municípios – RO Nº de Lotes em disputa Nº de famílias envolvidas 

Alto Alegre do Parecis 1 196 

Alto Paraíso 1 100 

Alvorada do Oeste 1 120 

Itapuã do Oeste 1 50 

Ji-Paraná 1 250 

Triunfo  1 70 

Vale do Paraíso 1 120 

Buritis  1 28 

Alta Floresta 2 60 

Candeias do Jamari 2 51 

Guajará Mirim 2 95 
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Monte Negro 3 205 

Cujubim 3 252 

Rio Crespo 3 140 

Seringueiras 3 289 

Espigão do Oeste 4 126 

Pimenta Bueno 4 257 

Machadinho do Oeste 6 201 

Ariquemes 7 560 

Porto Velho 7 2.664 

Chupinguaia  8 670 

Theobroma 8 290 

Parecis  16 593 

Vilhena 19 790 

Total  105 8.177 

Fonte: Ministério Público Federal - RO, 2019. 
Organização: Autor, 2019. 

 

A Região de Vilhena tem dois municípios envolvidos em disputa de terras, 

sendo Vilhena e Chupinguaia, estando Vilhena em 1º lugar, com 19 áreas em conflitos 

e Chupinguaia em 4º lugar, com oito áreas, juntos concentram 25,7% das áreas em 

disputa e 17,8% das famílias envolvidas. 

Na (Figura 47) é possível visualizar a ocorrência desses conflitos e sua 

distribuição espacial. As cores com tom mais escuro indicam maior concentração de 

área em conflito por terra naquele município, conforme destacado na (Tabela 11), 

sendo a maior intensidade dos conflitos localizada na região sul e norte do Estado. 

Figura 47 – Rondônia: municípios com áreas em disputa pela posse da terra 

 
Fonte: Ministério Público Federal - RO, 2019. 
Organização: Auto, 2019. 
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A região sul se destaca na formação da RPA de Vilhena, com produção de 

grãos, o que fez aumentar a busca pelas terras agricultáveis devido à valorização da 

terra pelo agronegócio. A região norte se destaca pela produção de bovinos, onde 

muitos produtores migraram por ser uma fronteira agrícola em expansão dentro do 

Estado, inicialmente com a pecuária, no entanto, vem crescendo a agricultura com a 

produção de grãos na região de Porto Velho (mais de 20 mil hectares na safra 

2017/2018) e Ariquemes (mais de 39 mil hectares na safra 2017/18). 

A expansão do rebanho bovino vem incidindo sobre a abertura de novas áreas, 

seja terras devolutas, terras indígenas, unidades de conservação, o que provoca os 

conflitos entre invasores e moradores já territorializados nesse espaço, ou entre 

invasores e o poder público nas áreas da União. 

No primeiro momento da colonização dirigida pelo governo, os conflitos 

agrários são provenientes da disputa por terra entre os colonos migrantes e os 

moradores já territorializados, os quais foram ignorados pelo governo no final dos anos 

1960, se estendendo nos anos 1970 com os projetos de colonização por todo o 

estado, ao longo da BR-364. Conforme a região sul do estado vai recebendo 

investimentos em infraestrutura, a disputa passa a ser entre os posseiros e os ex-

proprietários (que havia abandonado essas terras), e se intensifica com a 

consolidação da atividade agropecuária, principalmente no final dos anos 1990 com a 

espacialização da soja que se consolida nos anos seguintes e espacializa para as 

demais cidades da região e do estado. Nas duas últimas décadas, a produção de 

grãos com soja vem substituindo a atividade agrícola camponesa e pecuária, 

reconfigurando a região com a produção de grãos da agricultura moderna, 

expropriando os moradores que migram para outras regiões. 

 

4.3 CONFLITOS AGRÁRIOS NA AMAZÔNIA 

 

A maior parte das ocorrências de violência no campo ocorre pela disputa de 

posse da terra, sendo esses conflitos catalogados, classificados e registrados pela 

CPT e CNBB, dentre outras organizações. O relatório da CPT referente ao ano de 

2018, aponta que foram registrados 28 assassinatos, felizmente uma queda 

significativa em relação ao ano de 2017, registrando-se 71 assassinatos (Gráfico 43). 

Dos assassinatos ocorridos nos conflitos agrários, por disputa de terra em 2018, os 
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estados que compõem a Amazônia Legal concentraram 85%, totalizando 24 dos 28 

assassinatos (CPT, 2018). 

Gráfico 43 – Número de assassinatos por conflitos de terra no campo brasileiro nos 
últimos 10 anos 

 
Fonte: CPT, 2018. 
Organização: Autor, 2019. 

 

É possível observar que entre 2014 e 2017, o número de assassinatos 

praticamente dobrou, sendo reduzido no ano de 2018, estando dentro da média de 

ocorrências entre os anos de 2009 a 2014. Essa elevação do número de assassinatos 

está relacionada as políticas públicas, como a Medida Provisória 422/2008 que amplia 

a regularização fundiária, e a inércia da justiça em ser cumprida contra os grileiros e 

invasores.  

As principais causas de mortes em conflitos agrários no Brasil são provenientes 

de disputas envolvendo o avanço de projetos de mineração, expansão do agronegócio 

e a construção de novas hidrelétricas, trazendo insegurança para os povos indígenas 

e àqueles que lutam para proteger o meio ambiente (GREENPEACE, 2016, 2018). 

Loureiro (2009) afirma: 

À medida que o conquistador, o explorador, o empresário ou o aventureiro - 
antigo ou recente encontra os grupos sociais com quem disputa partes da 
natureza, trata de afasta-los de seu caminho pelos mais diferentes meios, já 
que os considera como obstáculos ao progresso material e a acumulação do 
capital. E nessa disputa os grupos econômicos têm obtido mais apoio do 
Estado que os grupos subordinados, sejam eles do interior ou das cidades 
(LOUREIRO, 2009, p. 46). 

 

A maior causa dos conflitos é gerado pela falta de regularização fundiária nas 

propriedades rurais da Amazônia, sendo evidenciado os conflitos devido à falta da 

segurança jurídica da terra, que propicia a disputa, e quem apresenta maior poder 

geralmente consegue o controle da posse da terra. 
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A área de abrangência da Amazônia Legal engloba os estados do Acre, Amapá, 

Amazonas, Pará, Rondônia, Roraima, e parte do Mato Grosso e Tocantins (Figura 

48). Somando a área desses estados, a Amazônia Legal possui aproximadamente 

5.217.423 km2. Juntos, esses estados representam cerca de 61% do território 

nacional, com baixa densidade demográfica ao comparar as demais regiões, 

concentrando 12,8% da população brasileira (IBGE, 2014; CAMARA DOS 

DEPUTADOS, 2018).  

Figura 48 – Estados que compõem a Amazônia Legal 

 
Fonte: IBGE, 2014. 

 

Para Arantes (2008), o processo migratório da década de 1970 impulsionou a 

ocupação ilegal de terras, muitas áreas atualmente ainda se encontram em situação 

irregular e propiciam insegurança jurídica em relação à propriedade da terra. A 

concentração dos conflitos é no direito à terra e ao território como direito humano. A 

terra assume várias dimensões sociais como para o campesinato, povos e 

comunidades tradicionais (CHAGAS, 2017). 

Na definição de Diegues e Arruda (2001) as populações tradicionais são: 

Grupos humanos culturalmente diferenciados que historicamente 
reproduzem seu modo de vida, de forma mais ou menos isolada, com base 
em modos de cooperação social e formas específicas de relações com a 
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natureza, caracterizados tradicionalmente pelo manejo sustentado do meio 
ambiente. Essa noção se refere tanto a povos indígenas quanto a segmentos 
da população nacional que desenvolveram modos particulares de existência, 
adaptados a nichos ecológicos específicos (DIEGUES; ARRUDA, 2001, p. 
27). 

Os povos tradicionais apresentam: 

Modos de vida particulares que envolvem grande dependência dos ciclos 
naturais, conhecimento dos ciclos biológicos e dos recursos naturais, 
tecnologias patrimoniais, simbologias, mitos e até uma linguagem específica 
(DIEGUES, 1996, p. 142).  

 

Esses povos da Amazônia desenvolvem um conhecimento da floresta para 

sobreviver com os recursos naturais, criando suas próprias habilidades com o meio 

natural sem auxílio de tecnologias. 

Na Amazônia brasileira encontra-se uma grande quantidade de grupos sociais 

étnicos, cujo uso da terra e do território é definido por lógicas comunitárias e culturas 

territoriais, as quais, muitas vezes se contrapõem à racionalidade dominante do 

agronegócio globalizado (COSTA SILVA; DANDOLINI, 2018). Em decorrência dessa 

situação, ocorre a disputa pelo espaço, gerando conflitos agrários com mortes de 

trabalhadores rurais e outras vezes a expulsão, sendo obrigado a abandonar seus 

territórios. O agronegócio, onde se instala, passa a dominar os demais modos de 

produção e sufoca as culturas que não são de interesse global. 

No ano de 2018 Rondônia registrou seis das 28 mortes ocorridas no país por 

conflitos agrários, ficando atrás do estado do Pará, que ocupou a primeira posição, 

com 16 assassinatos no campo. Conforme a (Tabela 12) é possível verificar o número 

de ocorrências de conflitos por terra e famílias envolvidas, por Estado da região Norte, 

e o total no Brasil, no ano de 2018. A (Figura 49) traz a distribuição dos assassinatos 

pelo país. 

Tabela 12 – Quantidade de ocorrência de conflitos na região Norte e Brasil em 2018 

 
*Conflitos por terra esta somado as ocorrências de ocupações e acampamentos 

Fonte: CPT, 2018. 
Organização: Autor, 2019. 
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A região Norte do país concentrou 34% dos conflitos por terra no ano de 2018, 

envolvendo 45,6% (53.839) das famílias, e cerca de 51% das pessoas envolvidas, e 

o número de assassinatos no campo foi de 22, dos 28 camponeses mortos.  

Ao fazer a mesma comparação para os estados que fazem parte da Amazônia 

Legal, incluindo a (Tabela 12), os estados do Mato Grosso e Maranhão concentraram 

56,7% dos conflitos, com 63,9% das famílias envolvidas, totalizando 599.084 pessoas, 

e 85% dos assassinatos foram concentrados na Amazônia Legal. A área total 

disputada no Brasil em 2017 foi de 37,19 milhões de hectares, tendo um acréscimo 

de 6,5% em 2018, totalizando 39,42 milhões de hectares, sendo equivalente a 4,6% 

da área total do país (CPT, 2018). 

Figura 49 – Brasil: assassinatos em conflito agrário em 2018 

 
Fonte: CPT, 2018. 
Elaboração: Autor, 2019. 

 

A Região Norte foi responsável por 92% das áreas de terras em conflito no país, 

no entanto, o número de conflitos não é tão grande, apenas 34%, porém, concentra 

uma grande quantidade de pessoas e número de mortes.  

A Amazônia passa por uma dinâmica na modernização agropecuária, e 

Rondônia não ficou de fora, assumindo a dinâmica da agricultura moderna brasileira, 

sendo o Estado uma nova fronteira agrícola, provocando metamorfoses no território e 
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no acesso à terra, transformando a RPA de Vilhena em seus aspectos 

socioeconômico e territoriais. 

A formação socioespacial do Estado foi através de uma política de colonização 

agrícola, com estrutura fundiária pautada em pequenas propriedades. No entanto, nas 

duas últimas décadas, a pequena propriedade encontra-se pressionada pelo 

agronegócio da soja e da pecuária de corte, cujos conflitos agrários ampliam a escala 

da problemática social, onde a luta pela terra se vincula à luta pelo território (COSTA 

SILVA; DANDOLINI, 2018). 

A modernização agrícola na Amazônia promoveu rápidas mudanças no 

território, a qual Becker (2007) defendeu o conceito de fronteira “sendo um espaço 

ainda não plenamente estruturado, gerador de realidades novas”. Para Costa Silva e 

Dandolini (2018): 

A modernização agropecuária brasileira, iniciada a partir da década de 1960, 
representou a inserção mais concreta da lógica do capital na apropriação dos 
recursos naturais da Amazônia, na transformação de territórios culturais dos 
povos e comunidades tradicionais, o que resultou em grilagem de áreas 
públicas e na mercantilização da terra, fenômeno social relacionado a 
violência e aos conflitos agrários (COSTA SILVA; DANDOLINI, 2018, p. 469). 

 

A transformação do processo produtivo se traduz na modernização produtiva 

da pecuária e produção de grãos, configurando um território com forças do capital 

gerando conflitos socioterritoriais em áreas já consolidadas, provocando uma 

migração intrarregional (COSTA SILVA, 2010). A dinâmica de transformação territorial 

rondoniense está manifestada no processo de acumulação e transformação do 

território derivado do trabalho social, com o Estado sofrendo mudanças abruptas, 

promovidas por políticas públicas.  

Para Silva (2004), em trabalho realizado no estado do Acre, afirma que: 

A fronteira agropecuária, mais recentemente, configura-se numa frente 
pioneira que “propõem” novas formas e condições de trabalho e produção, 
readequando-se aos novos momentos do capitalismo na sua territorialização 
em nível nacional. Impôs transformações tanto no caráter de produção, como 
sociocultural e socioeconômico. Por “propor” novas formas de produção e de 
trabalho, numa visão do “novo” quebra com o arranjo espacial da fase 
extrativista, no campo e na cidade. Nisto reside às raízes e abrangências dos 
conflitos produzidos (SILVA, 2004, p. 43). 
 

Conforme a fala do autor, podemos perceber que as mesmas ocorrências no 

Acre se replicam em outro Estado da Amazônia, como em Rondônia, com a 

espacialização do agronegócio sobre as áreas do campesinato. 
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O capital se implanta através das grandes empresas apresentando escala e 

volume de produção de commodities (carne e grãos) sempre crescente, voltados ao 

mercado externo. O território passa a ser reconstituído de acordo com os interesses 

do capital, evidenciado pela produção de commodities a partir da agricultura 

capitalista. 

É possível perceber em Rondônia que a cidade de Vilhena se adaptou ao 

agronegócio da produção de grãos, com uma gama de empresas prestadoras de 

serviços, revenda de máquinas, implementos e insumos agrícolas de marcas 

renomadas mundialmente, especializando a cidade para atender a demanda do 

campo, podendo se encontrar tudo o que precisa para a produção de grãos que se 

encontra nas cidades da região Sul e Sudeste do país. Essa especialidade de Vilhena 

passa a atender não só os municípios da região de Vilhena, como também da região 

oeste mato-grossense, que busca pelo comércio e por serviços oferecidos nas 

diversas modalidades que se encontram nos grandes centros urbanos. 

 

4.4 RONDÔNIA: AGRONEGÓCIO E A GERAÇÃO DE CONFLITOS  

 

No ano de 2018, dos 66 conflitos por terra ocorridos em Rondônia, oito 

ocorreram na região de Vilhena, correspondendo a 12% dos conflitos do Estado, 

envolvendo 306 famílias, ou 6,12% do total (CPT, 2018).  

As áreas disputadas pelos posseiros foram abandonadas desde o início da 

colonização, ou proprietários que não cumpriram os contratos de CATP’s. Algumas 

áreas foram ocupadas há mais de uma década, e na atualidade, são reivindicadas 

pelos supostos proprietários via judicial ou por meio de ameaças e intimidação aos 

ocupantes. Essa retomada da posse pelo proprietário é provocada pela valorização e 

aquecimento do mercado de terras com a consolidação do agronegócio e pecuária na 

região (COSTA SILVA, 2005). 

A pecuária se espacializou em Rondônia desde o início da colonização, e nas 

duas últimas décadas a produção de soja se espacializa sobre as áreas da pecuária, 

empurrando a pecuária para a abertura de novas áreas para serem convertidas de 

vegetação natural para pastagem. No entanto, já não se tem mais grandes extensões 

de áreas para conversão de pastagens nessa região, e passa a ocorrer o 

deslocamento espacial do capital agropecuário para outras regiões do Estado, 

principalmente a norte e centro-norte.  
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O centro-norte do estado de Rondônia, na região de Ariquemes, vem se 

destacando com a agricultura moderna, uma área de expansão da agricultura e 

pecuária, possuindo grandes áreas cobertas de mata que estão sendo convertidas em 

pastagens e lavouras nos últimos anos, diferente da região sul e central do Estado, 

que não possuem mais áreas de floresta para conversão da agropecuária. Como o 

eixo da BR-364 foi o primeiro a ser colonizado, o desmatamento ocorreu primeiro na 

área de influência da rodovia em ritmo acelerado. No entanto, na região centro-norte 

encontra-se áreas indígenas, terras da união e áreas devolutas que motivam o conflito 

pela disputa e grilagem das áreas. Processo semelhante ocorre na região norte do 

Estado, principalmente em Porto Velho, por ter uma grande área territorial e possuir 

áreas de antigos seringais e terras devolutas, unidades de conservação e terras 

indígenas.  

Em Rondônia, os conflitos registrados em 2018 é 32% menor do que o 

registrado no ano de 2017, e o número de assassinatos no campo decresceu em 60%. 

Em 2017 foram registradas 17 mortes por conflitos de terra, e o ano de 2018 fechou 

com seis trabalhadores e trabalhadoras camponeses e camponesas perdendo suas 

vidas por reivindicar seu pedaço de terra (CPT, 2017, 2018). Dos assassinatos 

ocorridos em Rondônia em 2018, dois foram de lideranças, em uma tentativa de calar 

os movimentos sociais com a desarticulação e enfraquecimento, desestimulando os 

demais membros. 

Para Costa Silva e Dandolini (2018) a demanda de terras promovida pelo 

agronegócio para a ampliação das áreas de lavoura e pecuária faz impulsionar a 

grilagem de terras públicas em áreas protegidas, ocorrendo uma corrida para a 

abertura de novas áreas. Já Costa Silva e Michalski (2020) corroboram que: 

A soja, ao converter pastagem em terra agrícola dos grãos (soja e milho), 
capitalizou os grandes proprietários que, por sua vez, passaram a expandir a 
pecuária nas demais sub-regiões rondonienses. O produto espacial desse 
processo foi a “pecuarização”, aumento do preço da terra e migração dos 
pequenos, médios e grandes proprietários para áreas devolutas no estado de 
Rondônia, no qual a região de União Bandeirantes é resultado/efeito do 
processo territorial do agronegócio da soja (COSTA SILVA; MICHALSKI, 
2020, p. 12). 

 

No período de 2007 a 2018 o rebanho bovino do município de Porto Velho 

aumentou 83,78%, saindo de 568.176 para 1.044.240 animais, sendo o maior rebanho 

municipal do Estado. Em segundo lugar vem Nova Mamoré com aumento de 104%, 

saindo de 343.179 para 701.519 animais, e em terceiro lugar, Buritis com 53% de 
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crescimento, o rebanho saiu de 344.437 chegando a 529.920 animais, sendo esses 

os municípios que apresentaram maior crescimento no período. No mesmo período, 

o rebanho bovino do Estado saltou de 11.012.991 para 14.344.017 de animais em 

2018, apresentando um crescimento acumulado de 30,2% (IDARON, 2018). Nesses 

três municípios havia áreas de terras devolutas, terras da União, terras indígenas e 

unidades de conservação sendo invadidas e desmatadas ilegalmente devido à falta 

de fiscalização, não ocorrendo a punição dos infratores, a grilagem de terras aumenta. 

A região amazônica possui áreas públicas sem destinação que podem ser 

utilizadas para fins de reforma agrária. Por esse motivo, a região se torna um 

verdadeiro campo de guerra na luta pelo direito de possuir e usufruir da terra. A 

Amazônia Legal possui uma área de 58 milhões de hectares de terras que já são 

destinadas, e outros 55 milhões de hectares de terras devolutas que aguardam uma 

destinação (BRASIL/MDA, 2014). Enquanto a destinação não sai, ocorre a grilagem, 

invasão e roubo de madeira, garimpagem de pedras preciosas, comercialização 

irregular de lotes, o que acirra os conflitos com os povos e comunidades residentes, 

como vem ocorrendo em Rondônia. 

A postura política ideológica dos governos sempre mantém uma estrutura 

agrária socialmente injusta, que favorece a concentração e centralização da posse da 

terra perante os interesses dos empresários do agronegócio, conforme fica 

evidenciado no congresso nacional com a metade dos deputados pertencendo a 

bancada ruralista, que defende os interesses do agronegócio. Ao contrário da 

democratização da posse e uso das terras em favor das medidas de contrarreforma 

agrária, onde os grandes proprietários de terras ampliam suas áreas contribuindo para 

o aumento da concentração fundiária no país (CARVALHO, 2014). 

Como propõe Becker (2005), é essencial ter em mente que esse 

desenvolvimento econômico tem gerado conflito. A expansão da soja gera pressão 

sobre as demais culturas, e não é propicia para o pequeno produtor que se torna 

excluído do sistema produtivo do agronegócio que é extremamente mecanizado, com 

intensa utilização dos avanços tecnológicos. Os camponeses não possuem 

maquinários e implementos agrícolas para investir no cultivo da soja, que exige alto 

investimento financeiro, sendo tentados a vender suas terras devido à valorização 

pelo agronegócio, para os agricultores capitalizados expandirem suas lavouras. 
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A modernização pode ser socialmente predadora da forma como o agronegócio 

se desenvolve, promove a concentração de terra e renda, traz conflitos, alimenta a 

grilagem de terras e promove pressão sobre o desmatamento (CANUTO, 2012). 

O aumento no número de conflitos está ligado à luta e ações praticadas pelos 

movimentos socioterritoriais que não se calam e sempre estão na luta pela terra, pelo 

seu território. O controle da propriedade privada da terra garante a concentração de 

renda e poder aos grandes proprietários (FELICIANO, 2016). Os sujeitos sociais do 

campo brasileiro vivem sob constante ameaça, alguns líderes são assassinados, 

muitos são presos, agredidos, torturados, veem seus bens sendo destruídos, barracos 

incendiados, sofrem com violência física e psicológica. 

Figura 50 – XI Romaria da Terra e das águas de Rondônia 

 
Fonte: Autor, 2019. 
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Os camponeses lutam como podem para permanecerem com o direito de 

acesso à terra e seus territórios, e garantir seu modo de vida, sendo cada vez mais 

pressionados pelo agronegócio, fazem Romarias pela terra, organizada pela CPT e 

demais movimentos sociais ligados ao campo, como pode ser visto na (Figura 50). 

Essa é a 11ª Romaria organizada pela CPT e movimentos sociais ligados ao campo, 

em Rondônia. A partir desses movimentos pacíficos, os camponeses manifestam sua 

luta pela reforma agraria ou indignação contra o poder público em não cumprir a 

legislação. 

O campesinato na Amazônia e em Rondônia vem sendo sufocado pelo poder 

do capital, a partir do agronegócio, com o apoio do poder público, sendo inerte em 

fazer algo benéfico em favor dos camponeses e povos tradicionais da Amazônia 

brasileira. Como exemplo temos a FPA, que trabalha com empenho a favor do 

agronegócio, e pouco se fala em políticas públicas em prol dos menos favorecidos, 

como camponeses e povos da floresta que têm seus direitos sendo negados 

historicamente, como a demarcação de Terras Indígenas, Quilombolas, destinação de 

terras públicas para a reforma agrária, ficando à mercê da sorte as comunidades 

tradicionais e povos da Amazônia, resistindo como podem para permanecerem em 

seus territórios, assim como posseiros, ribeirinhos e quilombolas, etc. 

A modernização do espaço agrícola com a inserção de commodities, sobre tudo 

a soja em Rondônia, impõe a expulsão de camponeses para outras áreas rurais ou 

urbanas (COSTA SILVA, 2015). Os camponeses resistem, lutam, se unem em 

associações e movimentos para serem mais fortes e serem ouvidos, provoca a justiça, 

como ocorre em audiências públicas, romarias, marchas, manifestos reivindicando 

seus direitos e cumprimento da legislação, muitas vezes ignorados pela própria justiça 

ao fechar os olhos para as ocorrências injustas contra esses trabalhadores do campo, 

para as quais, o poder público não manifesta esforços em punir os agressores, pelo 

contrário, ainda acaba por culpar e discriminar esses trabalhadores, aplicando-lhes 

penalidades. 

A demarcação de terras indígenas, quilombolas e demais povos tradicionais, 

junto com a regularização fundiária dos que já estão assentados, coloca um fim a 

esses conflitos e na expansão latifundiária desenfreada do agronegócio sobre o 

campesinato e povos tradicionais na Amazônia. Com a destinação das terras públicas, 

não há mais terras devolutas para serem disputadas, colocando uma trégua aos 
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conflitos agrários pelos atuais motivos que ocorrem hoje, em especial, a falta da 

regularização fundiária. 

A elaboração e implantação de políticas públicas junto com a execução e 

cumprimento de metas deve ser urgentemente elaborada e executada, com o 

cumprimento da legislação para que não desvie o propósito e favoreça interesses 

alheios, priorizando a reforma agrária das áreas já ocupadas, e as devolutas, que 

possam vir a servir sua função social. 

 

4.5 MODERNIZAÇÃO E CONFLITOS: UM BALANÇO GERAL DA REALIDADE 

ATUAL 

 

Foram realizadas entrevistas com moradores dos assentamentos rurais e do 

setor chacareiro de Vilhena, bem como, com os demais moradores de assentamentos 

e comunidades rurais das cidades da região de Vilhena, sendo todos produtores rurais 

da agricultura familiar, desenvolvendo atividades agrícolas com produção de frutas, 

verduras e pequenas roças para subsistência e a atividade com a pecuária de leite e 

corte. Foram entrevistados representantes do agronegócio, como o representante da 

APROSOJA-RO chamado de “Representante da APROSOJA”, um pesquisador da 

Embrapa Rondônia, Campo Experimental de Vilhena, identificado como “Pesquisador 

da Embrapa”, um produtor pioneiro no cultivo da soja em Vilhena “Produtor de soja 1”, 

todos produtores de soja com áreas cultivadas de 10.000, 2.500, e 2.500ha, 

respectivamente, sendo que todos possuem outra atividade econômica, além de 

produzir soja, sendo dois empresários do ramo do agronegócio e um funcionário 

público. Foram realizados diálogos com outros produtores rurais do agronegócio que 

se propuseram ao diálogo sem, contudo, participar da entrevista semiestruturada, não 

permitindo gravação do diálogo. Os representantes da Amaggi, Bunge, Cargill, foram 

entrevistados para melhor compreensão de como está articulado o agronegócio.  

O autor dessa pesquisa também participou do lançamento da “Abertura 

Nacional do Plantio da Soja Safra 2019/2020” realizado pela APROSOJA, e do “Dias 

de Campo de Soja 2020” promovido pela Embrapa-RO, Campo Experimental de 

Vilhena. Ambos os eventos são voltados para o agronegócio da soja. Não foram 

divulgados os nomes dos entrevistados, nem foi feita exposição de imagens 

fotográficas, sendo os entrevistados e pessoas citadas identificados apenas pela 

primeira letra do nome. 
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A expansão e consolidação da soja na Região de Vilhena, em Rondônia, tem 

forte relação com o transporte e a infraestrutura na área logística no Estado. Um dos 

entrevistados, representante da APROSOJA-RO e produtor de soja na região, faz um 

apanhado histórico com a introdução da soja no sul de Rondônia, ainda na década de 

1980, tendo origem da região Sul do país para a região Centro-oeste do país, desta 

forma, foi introduzida no estado de Rondônia, com maior intensidade, a partir do final 

dos anos 1990, principalmente por produtores vindos da região oeste do estado do 

Mato Grosso, como forma de avanço da cultura entre os dois Estados, e destaca esse 

processo de expansão da sojicultura e sua consolidação com a supressão dos nomes 

dos primeiros produtores de soja, ficando apenas as iniciais: 

Na década de 1980 começou o plantio de soja aqui (Vilhena) com produtores 
que tinham vindo do Sul do país e estava em Vilhena como seu V. C, seu T. 
e outros. A dificuldade na época era que o produto tinha que ir para 
Paranaguá, saia de Vilhena e ia para Paranaguá. Com os planos de moeda, 
esses produtores quebraram, quebrou todos, ninguém sobreviveu, o último 
que tinha ficado era seu M. B., que acabou parando há uns sete anos atrás. 
A Amaggi abriu a hidrovia do Madeira e começou a ter oportunidade de sair 
o produto pra frente e começou a migrar alguns produtores do Mato Grosso 
para Vilhena e começou a migrar do Sul do país também. Se pegar hoje em 
Vilhena, na grande maioria dos produtores aqui, é o pessoal que já plantava 
no Mato Grosso e veio pra cá pra plantar, e outros que vieram da região Sul 
direto para cá, foi a primeira fase do plantio de soja na década de 2000. Já 
em meados da década de 2000 começa a plantar em Cerejeiras, produtores 
que estavam na região, já que tinham vindo do sul do país para mexer com 
madeira e pecuária, aí começou a abrir Cerejeiras também, foi quando deu 
uma grande demandada de produtores do Sul direto pra cá. Se pegar hoje a 
região do Cone Sul, 90% dos produtores são sulistas de Santa Cataria, 
Paraná, Rio Grande do Sul, alguns já plantavam no Mato Grosso e vieram 
para cá, que foi o caso dos primeiros produtores de Vilhena, o caso do seu 
N. C., seu M., os dois irmãos, eles plantavam em Campos de Júlio e vieram 
para cá. Esses produtores que começaram aqui, aí depois veio outros 
produtores do Sul, a quebradeira foi geral (década de 1980). Quando 
começou de novo, quando a hidrovia começou a funcionar, os primeiros 
(produtores) que vieram foram de Campos de Júlio, aí já em seguida 
começou a migrar direto do Sul para cá. Hoje, só em Vilhena, tem o seu N., 
a M., M., 60% da área plantada é de produtores que vieram do Mato Grosso 
pra cá, esses produtores respondem pela maior área plantada em Vilhena 
(REPRESENTANTE DA APROSOJA, 2020). 

 

O representante da Embrapa Rondônia, Campo Experimental de Vilhena, 

corrobora com o produtor e representante da APROSOJA-RO, e faz o mesmo 

apontamento, o problema da região nunca foi produzir: 

Na década de 1980, teve início a atividade com grãos que se acabou na 
mesma época. O problema não era produzir, mas sim comercializar o 
produto. A chegada da Amaggi com o modal hidroviário e posteriormente 
outras empresas, deu impulso a agricultura com soja e depois milho, girassol 
e algodão. O problema da região nunca foi de produzir, mas, sim a 
comercialização que passa a mudar com a hidrovia (PESQUISADOR DA 
EMBRAPA, 2020). 
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O Pesquisador da Embrapa-RO, que está em Vilhena desde meados da 

década de 1990, trabalhando com o melhoramento de grãos para o estado de 

Rondônia, com grãos de soja, milho, arroz, feijão, sorgo, dentre outras culturas, 

melhoradas geneticamente e testadas as variedades para as diferentes áreas do 

Estado com orientações para plantio, em seu relato, afirma que Vilhena sempre 

produziu grãos, e que o problema do município não era produzir em escala, mas sim 

comercializar, segue o relato: 

A Embrapa Rondônia desenvolve cultivares para a região desde a década de 
1980, com soja, arroz, milho, sorgo. Recentemente, chegou à Vilhena um 
novo colaborador com experiência na cultura do café para consolidar a 
atividade na região. A cultura do café tem importante papel social para o 
pequeno produtor, na agricultura estadual, em primeiro lugar, a pecuária de 
corte, segundo o café, terceiro a pecuária de leite, para depois vir a produção 
de grãos. A Embrapa desenvolve pesquisas que os resultados são utilizados 
para o produtor grande ou pequeno, de forma direta ou indireta. Todos se 
beneficiam das pesquisas com a produção do produto ou a partir da 
industrialização desse produto, como o caso da produção de grãos de soja, 
que chega a todos os consumidores em forma de óleo comestível, através do 
farelo de soja que chega em forma de proteína animal (carnes de aves, suínos 
e bovinos) a partir da fabricação de ração, dentre outros exemplos. Em suma, 
a pesquisa beneficia a sociedade de forma geral (PESQUISADOR DA 
EMBRAPA, 2020). 

 

Conforme relato do pesquisador da Embrapa-RO, desde os anos de 1980 o 

Estado já demonstrava potencial para o agronegócio, com maior intensidade a partir 

de meados da década de 1990 com a implantação do modal hidroviário fazendo com 

que produtores do estado do Mato Grosso e da região Sul do país migrassem para a 

região de Vilhena, consolidando o agronegócio. 

No ano de 1975 chegou à Vilhena um catarinense de Criciúma, e logo se 

apaixonou pelo cerrado e chapadas da região. O Produtor de Soja 1 foi o primeiro 

produtor de soja de Vilhena a plantar soja de forma experimental, em 1976, e em 

escala comercial, em 1982. 

[...] comprei uma área próximo ao aeroporto da cidade, ficava atrás, onde hoje 
é o aeroporto, derrubei a mata e preparei o solo, onde fiz o teste com o plantio 
de soja, trigo e arroz no ano de 1976, sem muito preparo com a correção do 
solo como se usa hoje. O resultado foi positivo, com destaque para a soja e 
o arroz, o trigo não se desenvolveu muito bem, mostrando que o município 
tinha potencial para a agricultura. No ano de 1982 iniciei a produção de soja 
em escala, e enviava o produto (grãos) para Videira-SC, o que fazia 
inviabilizar a produção devido à distância, mandava três caminhões, e dois 
eram de frete, não sobrava quase nada. Cheguei a plantar até os anos de 
1990, quando parei de produzir soja devido à mudança da moeda brasileira, 
quebrei, que só me sobrou um gol amarelo com placa de Rolim de Moura. 
Continuei com a representação de defensivos agrícolas. No ano de 1997 
iniciei a construção da esmagadora de grãos para produção de óleo e farelo 
de soja ou girassol com os primeiros testes realizados no ano de 1999. 
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Atualmente, a indústria esmaga 360 toneladas de grãos por dia, estamos 
aumentando a capacidade para 500 toneladas dia a partir do próximo ano. 
(PRODUTOR DE SOJA 1, 2020). 

 

A empresa esmagadora de soja, citada pelo entrevistado, encontra-se 

estabelecida no distrito industrial de Vilhena, gerando 90 empregos diretos e 

comercializa produtos como óleo vegetal e farelo de soja para os estados do Mato 

Grosso, Rondônia, Acre e Amazonas, exportando sua produção também para o Peru. 

O Produtor de Soja 1 conta a trajetória desde o cultivo de soja até a planta industrial, 

e expressa a paixão por Rondônia, tanto que até patrocina um time de futebol local. 

Figura 51 – Fluxo de migração de produtores de soja para Rondônia. 

 
Fonte: Autor, 2020. 

 

A (Figura 51) traz o fluxo migratório de alguns produtores de soja que estão na 

região de Vilhena. Percebe-se que teve uma grande migração de produtores vindos 

direto do Sul do país para a região de Vilhena, e outros produtores que migraram do 

Sul do país para o estado do Mato Grosso, e do Mato Grosso, migraram pra Vilhena, 

com a abertura do porto graneleiro na Hidrovia do Madeira na cidade de Porto Velho 
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no final dos anos de 1990, em virtude da oferta de terras a menores preços e rota 

logística. As informações corroboram com a afirmação do entrevistado representante 

da APROSOJA-RO, dentre outros entrevistados, sendo comprovado por trabalho de 

campo, durante diálogo com os produtores. 

A região de Vilhena possui muitas áreas que foram abandonadas pelos 

proprietários e posteriormente invadidas por posseiros ou movimentos sociais, e áreas 

de CATP’s que foram loteadas e regularizadas aos camponeses, se tornando 

assentamentos da reforma agrária na região, promoveu a fragmentação dessas 

glebas em grande quantidade de pequenos lotes, tendo como exemplo o 

Assentamento Águas Claras que ocupa um lote de 2.000ha, com 1.600ha divididos 

em lotes de 25ha e outros menores totalizando 102 lotes destinados ao assentamento, 

e os outros 400ha está em disputa para ser incorporado ao assentamento e assentar 

mais 50 famílias, ou seja, em um lote de 2.000ha que pertencia apenas a um 

proprietário, feita a fragmentação, assenta 150 famílias em pequenos lotes. No 

entanto, passa a ocorrer uma reconcentração fundiária a partir da compra ou 

arrendamento dos lotes dos assentamentos para a atividade da agricultura moderna 

e em larga escala no Sul do estado. Devido à valorização da terra, muitos assentados 

tentados pelo preço do hectare acabam vendendo seus lotes e migram para outras 

regiões onde encontram terras mais baratas e compram maiores quantidades, ou vão 

morar na cidade e trabalhar no comércio. Essa movimentação é provocada pela 

espacialização do agronegócio que avança sobre os assentamentos na busca pela 

ampliação da produção promovendo a reconcentração fundiária. 

O (Quadro 8) é composto por entrevistas realizadas com moradores de 

comunidades e assentamentos da região de Vilhena, sendo três moradores do 

Assentamento Águas Claras, compiladas as informações por serem convergentes e 

chamados no quadro de “Morador 1”, um morador da Agrovila Renascer “Morador 2”, 

um morador do setor chacareiro Cooperfrutas “Morador 3”, ambos do município de 

Vilhena. Foi entrevistado um morador da zona rural de Colorado do Oeste “Morador 

4”, e uma entrevista em bloco com 13 participantes, moradores das sete cidades que 

compõem a região de Vilhena, e fazem parte da Associação da Escola Família 

Agrícola – EFA Manoel Ribeiro, localizada na zona rural, do município de Cerejeiras 

chamados de “Entrevistados da EFA”. A entrevista ocorreu nas dependências da EFA, 

após reunião dos associados sobre a inauguração da escola. As respostas não foram 
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dirigidas por entrevistado, nem por município durante a transcrição, mas foi descrito 

como o agronegócio e a agricultura familiar camponesa convivem na região de 

Vilhena. Todos os entrevistados pertencem à agricultura familiar e vivem da atividade 

agrícola e pecuária. 

Os questionamentos e respostas do (Quadro 8) foram descritos 

detalhadamente mediante a fala dos assentados, vez que, em nenhuma das 

entrevistas ocorreu algo diferente das informações constantes do quadro. O destaque 

das falas dos entrevistados tem por objetivo trazer mais detalhes das informações dos 

assentados entrevistados, devido a visão e particularidade da situação ou experiência 

ocorrida em sua comunidade, e de forma geral, o impacto causado pelo agronegócio 

na agricultura familiar, é o mesmo em todos os municípios da RPA de Vilhena, com 

maior ou menor intensidade, conforme o município. 
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Quadro 8 – Resumo das entrevistas com produtores familiares assentados na RPA de Vilhena 

Questões 
Respostas dos Entrevistados 

Moradores 1 Morador 2 Morador 3 Morador 4 Entrevistados da EFA 

Impactos das lavouras de 
soja/milho nas propriedades 
vizinhas 

Diversos, em especial, 
na saúde dos 
moradores. 

Sim, vários na 
produção e 
saúde dos 
moradores. 

Sim, prejudicado 
pelo uso de 
veneno na lavoura. 

Sim, vários, o 
assentamento foi 
cercado por lavouras. 

Sim, o aumento no preço da 
terra para venda ou 
arrendamento, a utilização de 
agrotóxico inviabiliza outras 
atividades praticadas. 

Outras consequências para 
os assentados/assentamento 
em decorrência da lavoura 
de soja e milho 

Uso de agrotóxico na 
soja prejudica a 
produção agrícola e 
piscícola nos 
assentamentos. 

Sim várias, 
além do 
prejuízo com 
nossa 
produção. 

Sim, quando passa 
veneno na soja, os 
insetos vêm pra cá 
e comem tudo pela 
frente, a gente tem 
que usar veneno 
também para 
combater os 
insetos.  

O uso do agrotóxico 
acaba expulsando os 
moradores que buscam 
melhor qualidade de vida 
longe das lavouras. 

Sim, devido à utilização de 
veneno nas lavouras, o 
agricultor familiar é obrigado a 
utilizar na sua propriedade, se 
não usar venenos contra os 
insetos, não produz nada. 

Valorização das terras em 
decorrência da proximidade 
das lavouras de soja/milho 

Valoriza muito o preço 
das terras, 
favorecendo o êxodo 
para onde há terras 
mais baratas. 

Sim, valoriza 
bem a terra, 
muitos 
vendem e 
compram em 
outro lugar 
mais barato. 

Sim, ocorre. 

Sim, na nossa 
comunidade fez com que 
muitos vizinhos 
vendessem a 
propriedade. 

Sim, olha essa linha que liga 
Cerejeiras a Corumbiara, o 
monte de casa abandonada e 
ao redor só tem milho, muitos 
assentados venderam ou 
arrendaram suas 
propriedades para os 
sojicultores e foram para 
outras regiões, ou estão na 
cidade fazendo outra coisa. 

Uso de agrotóxico na 
sojicultura e transtornos aos 
produtores vizinhos 

Não há mecanismos 
legais impeditivos nem 
fiscalização, havendo 
prejuízos à 
comunidade 
circunvizinha, como o 
consumo de água das 
nascentes com 
resquícios de 
agrotóxicos da 
sojicultura. 

Sim, afeta 
nossa 
produção. 

Sim, muito 
transtorno. 

Sim, o agrotóxico 
prejudica nossa 
atividade agrícola, como 
a produção de frutas, 
urucum, a roça de 
mandioca, que era 
praticada e 
complementava a renda. 
Muitas pessoas sofrem 
com a ação do 
agrotóxico. 

Sim, tanto pra saúde dos 
moradores como para 
produção agrícola e pecuária, 
seja de maneira direta ou 
indireta devido às enxurradas 
e contaminação dos cursos 
de água, por não ter 
barreiras/cercas verdes, e em 
muitas áreas não faz curvas 
de nível. 
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Aspectos positivos da 
produção de soja para os 
assentados (produtores 
vizinhos) 

Desconheço qualquer 
ponto positivo para os 
assentados 
decorrentes da 
produção de soja. 

Não traz nada 
de bom, e 
ainda afeta 
nossa 
produção 
devido ao uso 
de veneno nas 
lavouras. 

Não contribui em 
nada com o setor 
chacareiro e ainda 
atrapalha nossa 
produção devido 
ao uso de 
agrotóxico, seja da 
deriva ou 
enxurrada que 
vem pra nossa 
propriedade. 

Não traz benefícios à 
comunidade. Expulsa os 
moradores com o uso do 
agrotóxico, inviabiliza 
algumas atividades, a 
terra valoriza, os que 
não vendem, arrendam 
ao fazendeiro. 

 Não, não traz benefícios para 
a comunidade, pelo contrário, 
prejudica as atividades 
agrícolas e reduz a oferta de 
alimentos na propriedade que 
ajuda a complementar a 
renda com a venda dos 
produtos, entregues nas feiras 
livres, supermercados e 
clientes em casa. A soja e o 
milho, quando são 
pulverizados, expulsa os 
insetos para as pastagens e 
plantações que não utilizam 
agrotóxicos. 

Geração de emprego e renda 
no meio rural com o 
agronegócio da soja/milho 

Nenhuma geração de 
emprego, muito menos 
geração de renda. 

Não gera 
emprego nem 
renda. 

Não gera emprego 
nem renda. 

Não gera emprego e 
nem renda, as fazendas 
já têm seus funcionários, 
quase não contrata mão 
de obra, apenas 
esporádico. 

Não, quase não gera 
emprego, e quando gera, é 
apenas uma diária ou 
empreita. As fazendas têm 
seus empregados, e o serviço 
é todo mecanizado, difícil 
contratar alguém para 
trabalhar braçal. 

Venda de lotes em 
decorrência da expansão da 
produção de soja na região 

A qualidade da terra 
para a soja na 
localidade e a 
proibição legal de 
venda de lotes dos 
assentamentos 
dificulta a venda dos 
lotes. 

Não por ser 
chácaras 
pequenas com 
poucos 
hectares. 

Não para a soja, 
por ser lotes 
pequenos, mas 
sim para outros 
chacareiros. 

Sim ocorre, tem o 
exemplo de uma linha 
que todos venderam 
suas propriedades para 
os fazendeiros, e hoje 
não existe mais a 
comunidade. 

Sim, olha o tanto de casas 
abandonadas, e o mato 
tomou conta, só existe o local 
da casa, ao redor tudo 
plantação, os produtores 
venderam suas terras e foram 
embora para outras regiões 
comprar áreas maiores. Um 
assentamento em 
Corumbiara, a maioria vendeu 
a terra pra fazendeiro de soja 
e boi. 

Intoxicação dos produtores 
assentados em decorrência 

Sim, por diversas 
oportunidades, em 
especial problemas 

Conheço 
pessoas que 
já se 

Eu nunca me 
intoxiquei, mas 
conheço gente que 

Sim, conheço vários. A 
Pastoral da Terra tem 
relatos de produtores 

Sim, tem muitos relatos de 
intoxicação de pessoas, 
sempre que há pulverização 
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Fonte: Autor, 2020. 

do uso de agrotóxico na 
lavoura da soja e milho 

respiratórios, alergias 
e casos de câncer. 

intoxicaram 
com o 
agrotóxico 
usado na soja. 

já devido ao 
agrotóxico da soja. 

intoxicados. Eu já fui 
intoxicado, tive que fazer 
tratamento. 

da lavoura. A Igreja Católica, 
através da Pastoral da saúde, 
atende produtores rurais 
familiares ou não, com 
problemas de intoxicação por 
agrotóxicos.  

Ameaças de morte 
Sim, já sofri ameaça 
de morte por denunciar 
irregularidades. 

Não, mas 
conheço 
liderança que 
já foi 
ameaçada por 
denunciar. 

Nunca sofri 
ameaça, mas 
tenho medo de 
fazer denúncia.  

Não, nosso 
assentamento já é 
consolidado. Conheço 
pessoas que já foram 
ameaçadas por 
fazendeiros, por realizar 
denúncias pelo uso de 
agrotóxico e derrubada 
de castanheiras, junto ao 
Idaron e Ministério 
Público, e não deu em 
nada. 

Sim, conheço pessoas que 
foram ameaçadas por 
denunciar irregularidades, 
ameaçadas para deixar o 
assentamento disputado com 
o fazendeiro e outras 
situações de briga por terra. 
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Em visita ao Assentamento Águas Claras, distante cerca de 15 km da área 

urbana de Vilhena, próximo à BR-364, sentindo Porto Velho, é possível visualizar que 

se encontra cercado pelas lavouras de soja, o que faz gerar desconforto e problemas 

para os assentados devido aos tratos culturais realizados na lavoura (soja e milho). 

Na oportunidade da visita e observação do pesquisador ao Assentamento Águas 

Claras, foi realizada uma entrevista na casa do líder da comunidade, que também é 

membro da CPT, estando à frente dos interesses da comunidade. A entrevista ocorreu 

na casa do assentado, e dentro do carro, durante uma volta pelo assentamento para 

conversar com outros moradores e conhecer a localidade. Quando perguntado ao 

assentado o que o agronegócio (soja e milho) impacta no assentamento e nas 

propriedades vizinhas, o assentado respondeu:  

O impacto é direto no assentamento, a gente é atingido de diversas formas, 
vários vizinhos na comunidade com problemas de saúde, pressão alta, outros 
fazendo tratamento de câncer por aí. A gente não tem como comprovar que 
é diretamente por isso, mas de certa forma, a gente sabe que é o veneno, 
principalmente o que usa pra dessecar. Ele (o veneno) faz com que as 
pessoas que estão doentes, o mais rápido possível, a doença se espalha, 
esse aí é um dos sintomas, direto na saúde (MORADOR 1 DO 
ASSENTAMENTO ÁGUAS CLARAS, 2020). 

 

A partir da (Figura 52) é possível perceber que a linha divisória entre a lavoura 

de soja e o assentamento é apenas a estrada, sem nenhum tipo de barreira natural. 

Do lado esquerdo da imagem tem uma lavoura de soja e, do lado direito, o 

assentamento Águas Claras, com as casas nas proximidades da estrada de acesso 

ao assentamento.  

Figura 52 – A esquerda uma lavoura de soja, a direita o Assentamento Águas Claras 

 
Fonte: Autor, 2020. 
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A (Figura 52) reforça a fala do assentado, que reclama que a produção no 

assentamento sofre com o uso de agrotóxicos utilizados pelos produtores de grãos de 

soja e milho. Esse fato se repete pelas demais cidades da RPA de Vilhena, onde o 

limite entre a lavoura moderna e a produção agrícola dos assentados é apenas a cerca 

de arame, uma via (rodovia, estrada ou carreador) ou uma atividade agrícola praticada 

pelos agricultores familiares. No caso do setor chacareiro Cooperfrutas, é apenas o 

plantio de frutas e verduras, não havendo nenhum tipo de barreira natural ou área de 

proteção contra o agrotóxico. 

Em razão do argumento do assentado Morador 1 (ASSENTAMENTO ÁGUAS 

CLARAS, 2020) sobre o uso de agrotóxico, foi indagado sobre a relação de produção 

agrícola no assentamento, se sofre algum tipo de impacto provocado pelas lavouras 

do agronegócio. O assentado respondeu: 

Na produção a gente também é afetado, um exemplo é esse pomar meu aí 
(aponta para o pomar, Figura 53) que já era pra estar produzindo, e o nosso 
não está porque é afetado diretamente pelo veneno. Já tem uns quatro anos 
de idade, é uma muda de enxertia, deve estar produzindo com dois anos 
aproximadamente, e o nosso já tem quatro anos. O pomar é financiado pelo 
Pronaf para o assentamento, e o projeto tem que ser cumprido à risca. O 
projeto exige uma adubação de solo, e ela não vai (desenvolvimento das 
mudas) porque direto está sendo atingida (pulverização na lavoura de soja e 
milho) (MORADOR 1, ASSENTAMENTO ÁGUAS CLARAS, 2020). 

 

Conforme pode-se observar na (Figura 53), as plantas não se desenvolveram 

em comparação ao pomar vizinho plantado no mesmo período, apesar do assentado 

garantir que cumpriu as exigências do projeto de financiamento do Pronaf, podendo 

esse baixo desenvolvimento das plantas estar associado aos resíduos da 

pulverização da lavoura de soja e milho que ocorre com frequência, desde o 

dessecamento do mato para plantio até a colheita.  

Figura 53 – Pomar do Morador 1  Figura 54 – Pomar do vizinho do 
Morador 1  

   
Fonte: Autor, 2020.       Fonte: Autor, 2020. 
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A (Figura 54) apresenta a imagem de um pomar que faz parte do mesmo projeto 

do Morador 1, estando esse vizinho um pouco mais distante da área de lavoura do 

agronegócio, recebendo uma quantidade menor de resíduos de agrotóxico e 

apresentando plantas em estágio de desenvolvimento superior e produzindo frutos, 

conforme o Morador 1 ressalta em sua fala. 

O (Morador 4) apresenta argumentos que reforçam a afirmação do Morador 1 

(ASSENTAMENTO ÁGUAS CLARAS, 2020), conforme descrito abaixo: 

A produção do agronegócio com a soja e milho são prejudiciais ao 
assentamento e comunidade devido ao uso de agrotóxico, fazendo com que 
inviabilize a produção de outras culturas como a do urucum e fruticultura. 
Mesmo morando longe das lavouras, a pulverização aérea e as enxurradas 
prejudicam o assentamento com a contaminação do agrotóxico na 
comunidade onde morava, a qual tenho familiares (pais, 10 irmãos, tios, 
primos) resistindo ao agronegócio (MORADOR 4, COLORADO DO OESTE, 
2020).  

 

Essa afirmativa do (Morador 4) está em acordo com as demais afirmativas dos 

moradores das cidades que compõem a região de Vilhena. Questionamos o (Morador 

1) sobre outras consequências ou impactos para o assentamento proveniente das 

lavouras de soja e milho, o assentado destacou os efeitos do uso do agrotóxico da 

produção vizinha de soja e milho sobre os mananciais de água, nascentes e sobre a 

produção de peixe presente nas terras dos assentados:  

Tem sim. Tem outras consequências para o assentamento, o produtor que 
recebe enxurrada que vem da soja, os peixes não se desenvolvem, o peixe 
de tanque, de cativeiro, fica um ano dois anos e não se desenvolve. Os 
agricultores que moram em torno das nascentes e dos rios que recebem 
enxurrada da soja, os peixes não se desenvolvem. Tem gente que coloca 
peixe de tanque, de cativeiro, fica um ano dois anos e o peixe não dá tamanho 
de produção para consumo. Isso aí é consequência do resíduo do agrotóxico 
que vai parar na água, e os peixes não desenvolvem. As águas da região têm 
pouco peixe, animais tem muito pouco, passarinho principalmente, passa 
muito veneno, nambu, pomba, esses passarinhos que tinha muito aqui antes 
dessas lavouras de soja, hoje não tem mais, os bichos também vão sumindo. 
Alguns aparecem na época da colheita, mas muitas fazendas colocam 
veneno para envenenar os pássaros ou até mesmo os bichos, quando está 
dando muito prejuízo. Isso aí para o entorno do assentamento é muito ruim, 
prejudica de mais. (MORADOR 1, ASSENTADO ÁGUAS CLARAS, 2020). 

 

Um morador do assentamento Águas Claras, não aceitou conceder entrevista 

com medo de ser identificado, contudo, aceitou dialogar sobre os impactos do 

agronegócio para o assentamento. O assentado é produtor de verduras e hortaliças 

em uma estufa que fica próximo à estrada (aproximadamente uns 100 metros) e 

destaca os problemas que têm enfrentado quando ocorre a pulverização da lavoura 

de soja e milho: 
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Eu planto folhas, alface, cheiro verde, pimenta, couve, rúcula, almeirão, 
planto verdura naquela estufa (aponta da estrada para a estufa), quando eles 
(fazendeiros) estão pulverizando a soja, as vaquinhas (espécie de inseto) 
vêm tudo pra estufa comer as verduras, eles (insetos) fogem da soja, se não 
fosse a estufa, a gente não produzia nada. Eu plantava pimenta, mas agora 
a pimenta já não dá mais, devido ao uso de agrotóxico da lavoura, o 
agrotóxico que a gente passa na praga já não faz mais efeito, não mata a 
praga, daí eu parei de plantar pimenta e hoje só cultivo verdura dentro da 
estufa. A única coisa que dá pra plantar fora da estufa é cheiro verde, que a 
vaquinha e os insetos não comem (MORADO 2, ASSENTAMENTO ÁGUAS 
CLARAS, 2020). 

 

A (Figura 55) mostra uma placa divulgando a venda de verduras produzidas no 

lote do (Morador 2) do Assentamento Águas Claras, sendo essa atividade um 

complemento da fonte de renda da família, que é frequentemente impactado pelo 

avanço de insetos durante as seções de pulverização da lavoura de soja e milhos.  

Figura 55 – Venda de verdura Figura 56 – Trator agrícola jogando 
calcário na lavoura de milho 

   
Fonte: Autor, 2020.       Fonte: Autor, 2020. 

 

Na (Figura 56) observa-se um trator realizando os tratos culturais na lavoura de 

milho, ao lado do assentamento, espalhando calcário e, quando o vento está forte, 

leva o insumo em direção ao assentamento, ocorrendo, da mesma maneira, com a 

pulverização de agrotóxicos. Não há nenhum tipo de barreira viva (árvores) entre a 

lavoura e o assentamento para evitar que, caso ocorra a deriva37 de agrotóxico, esses 

resíduos se desloquem para a área do assentamento, causando transtorno, conforme 

relatado pelos assentados, sendo a lavoura separada do assentamento apenas pela 

estrada. 

                                                 
37Deriva é toda a aplicação de defensivo agrícola que não atinge o local desejado, pode ocorrer por 
evaporação, escorrimento e/ou deslocação para outras áreas através do vento, o que gera danos 
econômicos e socioambientais, aumenta custos de produção e ocasiona deposição de defensivos 
agrícolas em lugares indesejados, prejudicando não apenas o meio ambiente, como a população que 
reside próximo às lavouras (INQUIMA, 2016). 
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O (Morador 1) do Assentamento Aguas Claras, que está há mais de oito anos 

nesse assentamento, relata que anterior à lavoura (soja e milho) tinha muitos animais 

e pássaros, hoje é difícil ver um passarinho, fato que foi possível ser constatado no 

local ao observar-se um morador do assentamento andando na estrada com um 

estilingue e, questionado se o dia estava bom de caça, o mesmo relatou “não vi 

nenhum passarinho até agora desde que sai de casa, peguei três pedras e estou com 

elas até agora” (MORADOR 3, ASSENTAMENTO ÁGUAS CLARAS, 2020), 

corroborando com o (Morador 1), entrevistado nesta pesquisa.  

Pelo fato de produzir para o agronegócio, a produção em larga escala busca 

expandir seu patrimônio, num processo de acumulação de capital característico dos 

modos de produção capitalista, os sojicultores e pecuaristas buscarão ampliar as 

lavouras e pastagens, mediante expansão da produção por meio da agregação de 

novas faixas de terras e, consequentemente, sua valorização. Ao questionar o 

assentado se ocorreu a valorização da terra no assentamento, por sua proximidade 

às fazendas produtoras de soja, o assentado respondeu que sim: 

Outro ponto que afeta direto o assentamento de reforma agrária é que 
valoriza de mais a terra, e aí para as famílias parece negócio da China, a 
pessoa acaba vendendo a propriedade de 10 alqueires dele aqui e vai 
comprar 100 alqueires lá na entrada do Amazonas, na região de fronteira com 
outro Estado onde a terra está mais barata (MORADOR 1, ASSENTADO 
ÁGUAS CLARAS, 2020). 
 

Figura 57 – Anúncio de venda de lote 
no Assentamento Águas Claras 

Figura 58 – Placa de advertência na 
entrada do assentamento 

            
Fonte: Autor, 2020.   .              Fonte: Autor, 2020. 
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A (Figura 57) apresenta uma placa divulgando a venda de um lote dentro do 

Projeto de Assentamento Águas Claras, mostrando que ocorre a prática de 

comercialização de lotes ou pedaços dos lotes, mesmo sendo proibida a 

comercialização, por lei, conforme a placa de advertência fixada na entrada do 

assentamento, alertando sobre o crime de compra, venda, ou ocupação de lotes 

provenientes da reforma agrária (Figura 58). Mesmo com a proibição, há moradores 

que realizam a venda e compradores que se arriscam em comprar, na certeza da 

impunidade. 

O cultivo da soja promove o mercado de terras com a procura, 

consequentemente, ocorre a valorização da terra, os pequenos produtores e 

assentados, ao vender seus lotes, buscam outras áreas comprando maior dimensão 

a valores mais baixos, geralmente, em regiões que a agricultura moderna ainda não 

está presente, ou áreas de floresta para converter em pastagem. As regiões mais 

buscadas na última década dentro do estado de Rondônia, foram o centro-norte e o 

norte do Estado, sendo a região de Ariquemes e a região de Porto Velho, como o 

distrito de União Bandeirante, municípios de Nova Mamoré, Buritis e eixo da Rodovia 

BR-319, em direção ao município de Humaitá, no estado do Amazonas, regiões que 

mais expandiram o rebanho bovino e estão em crescimento com a produção de grãos, 

bem como a ocorrência dos conflitos agrários.  

Nem sempre as vendas dos lotes ocorrem somente em razão da valorização 

da terra. Isso geralmente decorre de uma combinação de valorização da terra e das 

forças centrífugas decorrentes do uso de agrotóxicos e outros insumos na lavoura da 

soja e milho que acabam impactando negativamente a produção dos assentados.  

Quando perguntado ao (Morador 1) se ocorre a venda de lotes do 

assentamento para os produtores de soja, a resposta foi negativa: 

Nesse assentamento nós temos uma vantagem, primeiro que é uma área que 
o solo não é muito propício para soja (apontava para a baixada mostrando 
que a área é ondulada, inviável para lavoura mecanizada), segundo que é um 
assentamento novo, recente, e tem algumas proibições que consta em lei. 
Tem uma placa de proibição de venda de lotes da reforma agrária bem na 
entrada do assentamento (MORADOR 1 ASSENTADO ÁGUAS CLARAS, 
2020). 

 

Como pode ser observado na (Figura 59), o relevo do assentamento é irregular, 

acidentado, não sendo uma área de interesse da agricultura moderna com a produção 

sojícola, no entanto, favorável à pecuária. “Caso o relevo fosse favorável, 
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provavelmente vários assentados já teriam vendido ou arrendado seus lotes aos 

produtores de soja” (MORADOR 1, ASSENTAMENTO ÁGUAS CLARAS, 2020). 

Figura 59 – Relevo acidentado da área do assentamento 

 
Fonte: Autor, 2020. 
 

O assentamento conta com quatro resfriadores de leite, e o caminhão do 

laticínio recolhe esse leite a cada três dias, com todos os resfriadores lotados. A 

prática da atividade pecuária é forte no assentamento, com a maioria dos assentados 

possuindo bovinos para a produção de leite. No entanto, nos assentamentos mais 

antigos, e que não há restrições para a comercialização dos lotes, ocorre a venda e, 

em muitas das vezes, a reconcentração fundiária, como descreve uma situação 

ocorrida na comunidade pelo (Morador 4) (COLORADO DO OESTE, 2020) 

Ocorreu a valorização sim na nossa comunidade, o que fez com que muitos 
vizinhos vendessem a propriedade. Teve um vizinho produtor pequeno que 
começou a plantar soja, ele e o filho, pequeno produtor, foi arrendando e 
comprando as áreas vizinhas, devido à valorização e o uso de agrotóxico nas 
pulverizações das culturas, expulsando os moradores que acabaram 
vendendo as terras ou arrendando. Hoje só tem ele na comunidade, comprou 
e arrendou todas as propriedades da linha onde tinha muitas famílias, só tem 
a dele agora (MORADOR 4, COLORADO DO OESTE, 2020). 

 
Questionando o assentado (Morador 1) se o agrotóxico traz transtornos ao 

assentamento e se existe alguma legislação para o uso de agrotóxico no entorno de 

assentamentos, a resposta foi positiva para ambas as perguntas. 
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Segundo informação, a legislação para assentamento de reforma agrária 
para o uso de agrotóxico em volta tem umas exigências que não existem lei 
no estado de Rondônia, e que ninguém fiscaliza, que é a barreira de 
contenção de árvores altas e baixas, curva de nível pra que a enxurrada com 
resíduo de soja não afete a comunidade, mas nada disso é fiscalizado, não 
tem fiscalização, e acho que muito menos uma lei no Estado que proíba isso 
aí. A comunidade toda sofre, mesmo quem não está aqui na frente, mas está 
lá embaixo recebendo a água. Outra coisa, muita gente não está podendo 
consumir, no início consumia a água dessas próprias nascentes que tem aqui, 
e hoje já não dá mais, a pessoa começa a consumir e já sente disenteria, 
outra já dá mal-estar, uma coisa e outra. Então, agora tem poço artesiano e 
água encanada para a maioria do assentamento, por isso, a gente tem poço 
artesiano aqui no assentamento, deve ter uns quatro ou cinco, que também 
não é muito legal pra questão ambiental. Quanto mais poço artesiano tem, a 
vasão do lençol freático vai se aprofundando mais e diminuindo a vasão de 
água, isso daí a gente já vê no poço artesiano aqui da comunidade 
(MORADOR 1, ASSENTAMENTO ÁGUAS CLARAS, 2020). 

 

Essa situação do uso de agrotóxico é recorrente, também, nos demais 

municípios componentes da região de Vilhena, conforme relato dos entrevistados da 

EFA: 

Sim. Traz transtorno à comunidade de maneira geral, tanto pra saúde dos 
moradores como para produção agrícola e pecuária que acaba sendo afetada 
pelo uso de agrotóxicos, seja de maneira direta (através da pulverização 
aérea ou terrestre a partir da deriva) ou indireta, devido às enxurradas e 
contaminação dos cursos de água, por não ter barreiras/cercas verdes, e em 
muitas áreas o sojicultor não faz curvas de nível para impedir/diminuir a 
enxurrada, vindo esses resíduos parar nos cursos d’agua (ENTREVISTADOS 
DA EFA, CEREJEIRAS, 2020). 

 

Ao questionar se o agronegócio traz aspectos positivos para o assentamento, 

se a produção de soja e milho gera emprego e renda, se os assentados costumam 

trabalhar para os fazendeiros na produção de grãos, a resposta foi uma sequência 

negativa: 

Não tem muita coisa boa, não em volta da comunidade, não traz resultado 
positivo, pode trazer pro PIB, pra balança do país, mais pra comunidade, pro 
pequeno agricultor que está vivendo da produção, o resultado é muito ruim. 
Nada, não gera emprego, muito menos renda. Tem vizinho que trabalha aqui 
(apontando para a lavoura de soja na frente da casa), do assentamento, uma 
pessoa só, mas que trabalha três meses e depois tem que procurar outro 
serviço pro restante do ano. Então quer dizer, ainda tem um trabalho pouco 
valorizado. O que ele ganha em três meses devia ganhar na metade do 
tempo. Tem uma história de um vizinho que mandaram ele assinar um 
contrato, depois que chegou em casa ele foi ler e voltou lá (na fazenda de 
soja) pra reincidir o contrato porque não dava não, ele ia ter que pagar de 
tudo, ia ganhar a metade do valor. Então eles (o sojicultor) usam muito a mão 
de obra barata, abusa da necessidade das pessoas (MORADOR 1, 
ASSENTADO ÁGUAS CLARAS, 2020). 

 

[...] a produção de soja e milho não traz benefícios à comunidade, apenas 
expulsa os moradores devido ao uso do agrotóxico que inviabiliza algumas 
atividades, além de valorizar a terra, os que não vendem, arrendam ao 
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fazendeiro. Tem o exemplo de uma linha em Cabixi, que mais de 30 famílias 
venderam suas propriedades para os fazendeiros, e hoje não existe mais a 
comunidade. As fazendas já têm empregados e não gera emprego, e quase 
não contrata mão de obra, apenas esporádico (MORADOR 4, COLORADO 
DO OESTE, 2020). 

 

Não, a produção de soja não traz benefícios para a comunidade nem 
assentamento, pelo contrário, prejudica as atividades da agricultura familiar 
reduzindo a oferta de alimentos na propriedade que ajuda a complementar a 
renda das famílias com a venda dos produtos hortifrutigranjeiros (produção 
de mamão, banana, cana-de-açúcar para produção de rapadura, melado e 
açúcar mascavo, mandioca para produção de farinha e polvilho, frutas 
diversas), entregues nas feiras livres, supermercados da região e clientes em 
casa. As lavouras de soja e milho, quando são pulverizadas, faz com que 
ocorra mais ataque de insetos nas pastagens e plantações que não utilizam 
agrotóxicos. Os insetos fogem da pulverização nas lavouras de soja e milho 
e vão para onde não tem veneno (ENTREVISTADOS DA EFA, 
CEREJEIRAS, 2020). 

 

Conforme relato, os entrevistados apontaram aspectos negativos, onde o 

agronegócio, com a produção de grãos (soja e milho) se implantou, sendo vivenciada 

sessas situações/ocorrências nas comunidades e assentamentos rurais, fazendo com 

que o agricultor familiar seja o mais prejudicado, convergindo as respostas para as 

mesmas situações negativas com as particularidades de cada comunidade. 

Para uma moradora da Agrovila Renascer, situada às margens da rodovia 

estadual RO-399, que liga o município de Vilhena ao município de Colorado do Oeste, 

composta por mais de 40 produtores rurais chacareiros, com produção de frutas, 

legumes e verduras, relatou que a agrovila sofre com o impacto das lavouras de soja 

e milho por ter, de um lado, apenas a rodovia RO-435, e à direita, tendo como linha 

divisora as lavouras do agronegócio e as chácaras. Segundo a moradora:  

[...] quando ocorre a pulverização de veneno na lavoura e está ventado, 
ocorre que esse veneno vem para a agrovila, e prejudica a nossa produção 
de legumes que não está na estufa, sem contar os insetos que comem tudo. 
Além do prejuízo com a produção, a pulverização de veneno prejudica a 
nossa saúde, muita gente passa mal quando está passando veneno, e isso 
ocorre muitas vezes. O maior problema do veneno é quando ocorre a 
pulverização de avião que aí despeja muito veneno e vem bastante pra cá. 
Os fazendeiros de soja, além de não dar emprego pra gente, ainda 
atrapalham nossa produção. Um caso recente ocorreu com a pulverização 
aérea, tivemos grande prejuízo perdendo parte da produção, realizamos 
denúncias, mas nada foi feito. Aqui é composto por pequenos lotes, não é de 
interesse para o fazendeiro por ser pequeno, mas tem gente que acaba 
vendendo sua chácara ao vizinho ou pessoas de fora, e vai embora para a 
cidade ou outro lugar longe da soja, fugindo do veneno. Conheço pessoas 
que têm problemas de saúde e já passou mal por causa do veneno, e quando 
começa a pulverização, logo começa a passar mal. Aqui nós não sofremos 
intimidação ou ameaça, mas conheço pessoas que já sofreram ameaças, por 
denunciar produtor de soja que fazia algo errado. A gente vive do sustento da 
produção na chácara, através da venda de verduras e legumes (MORADORA 
DA AGROVILA RENASCER, 2020). 
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A partir da fala da moradora, fica evidente que os assentados têm medo de se 

manifestar contra os fazendeiros, contra o agronegócio, em razão de retaliações que 

podem sofrer e, assim, as denúncias de irregularidades deixam de ser realizadas, 

muitas vezes sofrendo as consequências e impactos das lavouras de forma silenciosa, 

deixando de procurar as autoridades administrativas, policial ou judicial para que a 

legislação seja cumprida e seus direitos garantidos. 

Devido ao uso de agrotóxico nas lavouras e à possível contaminação das 

nascentes por resíduos das lavouras, a questão da deriva durante as pulverizações 

da lavoura de grãos, foi perguntado se os assentados conheciam algum caso de 

moradores que já se intoxicaram ou passaram mal pela exposição ao agrotóxico, e se 

os moradores fazem denúncias aos órgãos competentes. As respostas foram 

positivas e incisivas: 

Sim, diversas vezes. Tenho uma filha que mora na cidade, que tem alergia, 
quando ela está aqui e eles (sojicultor) estão passando veneno, ela 
rapidamente, já tem problema na respiração. Assim, se vai no médico ele não 
dá um diagnóstico dizendo que foi isso que causou, mas a gente sabe que é 
por conta disso aí (pulverização de agrotóxico), é só quando eles estão 
pulverizando, que a deriva ocorre quando esta ventando e vem pra cá e 
prejudica. Eu sinto dor de cabeça, náusea, minha esposa também sente dor 
de cabeça, ela tem pressão alta, aí quando eles estão pulverizando, é quase 
imediato o mal que causa na hora. Diversos vizinhos sentem o mal estar, dor 
de cabeça, alergia. Eles (sojicultor) usam muito glifosato pra dessecar, e a 
gente sabe que o glifosato é cancerígeno. Há um alto índice de pessoas com 
câncer na comunidade, e a gente imagina que pode ser também essa 
contribuição do agrotóxico aí. Muitas pessoas têm medo de denunciar uma 
irregularidade, porque quando denunciam um crime, uma irregularidade que 
está acontecendo, a pessoa fica sendo uma carta marcada no assentamento. 
(MORADOR 1, ASSENTAMENTO ÁGUAS CLARAS, 2020). 

 

Sim, conheço alguns casos. Já teve ocorrência com familiares, amigos ou 
vizinhos que se intoxicaram devido ao agrotóxico utilizado nas lavouras. É só 
começar a pulverização da lavoura de soja e minha mãe já começa a passar 
mal, dor de cabeça e náuseas, provocadas pelo uso de agrotóxicos. Tem 
muitos relatos de diversas situações sobre a intoxicação de pessoas por 
agrotóxicos desde a dor de cabeça, diarreia, vômito, que ocorrem sempre que 
há pulverização da lavoura. A Igreja Católica, através da Pastoral da Saúde 
de Cerejeiras, possui profissionais da área da saúde que atendem muitos 
produtores rurais familiares ou não, com problemas de intoxicação por 
agrotóxicos provenientes das lavouras, sendo estas, vítimas produtores de 
soja e moradores das comunidades vizinhas à produção agrícola 
(ENTREVISTADOS DA EFA, CEREJEIRAS, 2020). 

 

Sim, conheço vários, e a Pastoral da Igreja Católica tem muitos relatos de 
produtores que estão intoxicados. Eu mesmo já fui intoxicado, tive que fazer 
tratamento de desintoxicação, utilizei da homeopatia para me tratar e deu 
resultado, hoje tenho melhor qualidade de vida e utilizo a homeopatia para 
tratamentos (MORADOR 3, COLORADO DO OESTE, 2020). 
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O (Morador 4) (Colorado do Oeste) relatou que já teve que se mudar de um 

assentamento para outra região longe do cultivo de soja, pelo fato de já ter se 

intoxicado, indo em busca de melhor qualidade de vida longe das lavouras e do 

agrotóxico, sendo um exemplo do camponês expulso pelo agronegócio, não pela 

violência física, nem pela tomada de terras, mas sim pelo fato do uso excessivo de 

agrotóxico que afeta a saúde dos moradores vizinhos às lavouras, onde a solução é 

vender a terra ou arrendar para os produtores de grãos ou pecuaristas e migrar para 

outro local. 

Perguntado ao (Morador 1) se já sofreu ameaças por fazer denúncias contra o 

uso de agrotóxico, ou por defender os interesses do assentamento, o produtor 

respondeu afirmativamente, assim como outros atores da pesquisa: 

Já fui ameaçado por denunciar, e por outras situações de irregularidade. Cria 
um mal estar com o próprio vizinho que tem você como inimigo dele, você 
não aceita que toda semana ele está jogando veneno, e pode estar ventando 
bastante, e ele está passando veneno do mesmo jeito, aí você não aceita e 
vai falar com ele (sojicultor), questionar ou denunciar, e ai você acaba sendo 
uma pessoa ruim. Por isso que a maioria das pessoas não denuncia, eles 
(assentados) não vão na Idaron, eles (assentados) não vão ao Ministério 
Público, numa audiência pública eles (assentados) não falam, porque a 
pessoa (o sojicultor) está lá ouvindo, e eles (assentados) não querem ter esse 
mal estar ou sofrer ameaça e perseguição, fica sendo uma carta marcada. 
Por isso, a maioria não faz denuncia, mas reclama pra gente aqui, eles 
(assentados) vêm reclamar, as pessoas que estão sendo atingidas sempre 
estão reclamando que alguém tem que fazer alguma coisa, ele (assentado) 
não vai mais quer que alguém faça alguma coisa, daí a gente não consegue 
ficar calado e faz alguma coisa (MORADOR 1 DO ASSENTAMENTO ÁGUAS 
CLARAS, 2020). 

 

No meu caso não, nosso assentamento já é consolidado, mas conheço 
pessoas que já foram ameaçadas e intimidadas por fazendeiros, por ter 
realizado denúncias por irregularidades cometidas, como o uso de agrotóxico, 
derrubada de castanheiras, junto ao Idaron, Sedam e Ministério Público e não 
deu em nada. Quanto ao uso de Agrotóxico, o Idaron emitiu laudo dizendo 
que estava dentro da normalidade e não existia irregularidades. Quanto a 
derrubada de castanheiras, o funcionário público que foi averiguar a denúncia 
foi transferido de cidade por realizar seu trabalho que desagradava o 
fazendeiro (MORADOR 3, COLORADO DO OESTE, 2020). 

 

Sim, conheço pessoas que foram ameaçadas por denunciar irregularidades, 
ameaçada para deixar o assentamento disputado com o fazendeiro e outras 
situações de briga por terra (ENTREVISTADOS DA EFA, CEREJEIRAS, 
2020). 

 

A fala de outro entrevistado, um morador do setor chacareiro de Vilhena, 

denominado Cooperfrutas, composto por mais de 150 chácaras, onde se produzem 

frutas, verduras, legumes, aviários, ovos, leite, suínos e peixes, com maior destaque 
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para a produção de verduras e legumes. Relatou que estão cercados pela lavoura de 

soja e seu consórcio com a plantação de milho, conforme descrito abaixo:  

[...] e nós moradores acabamos sendo prejudicados pelo uso de veneno da 
lavoura, principalmente nós que estamos na divisa da lavoura. Quando passa 
veneno na soja, os insetos vêm pra cá (aponta para a propriedade) e comem 
tudo o que acha pela frente, daí a gente tem que usar veneno também para 
matar os insetos. Eu produzia pimenta, verduras, legumes, mas tive que parar 
de produzir, reduzi minha produção a estufa, assim os canteiros ficam 
protegidos dos insetos, e a gente consegue colher. Essas pragas (insetos) 
vem da plantação de soja e milho, e quando passa veneno, os insetos vêm 
pra onde não tem veneno. Tive redução de produção por causa da 
contaminação por agrotóxico ou resistência de insetos que resistem a 
inseticidas, a produção de pimentas foi diminuindo até o ponto de ser inviável 
produzir. O agronegócio não contribui em nada com o setor chacareiro, e 
ainda atrapalha a nossa produção por causa do uso de agrotóxico que vem 
da deriva ou pela enxurrada que vem pra nossa propriedade. No nosso 
tanque, os peixes não desenvolvem e sempre aparece peixe morto quando 
tem chuva e vem enxurrada, além de não gerar emprego pra gente, ainda 
diminui nossa produção de verduras e frutas (MORADOR 3, 
COOPERFRUTAS, 2020). 

 

Fica evidenciado que os produtores do agronegócio, tanto da produção de soja 

quanto da pecuária atuantes na região de Vilhena, assim como em outras regiões 

brasileiras, se destacam na relação de força na arena produtiva e se impõem a partir 

de sua estrutura de capital e controle da terra, silenciando o camponês com ameaças, 

tentativas de mortes e, em alguns casos, ocorrendo mortes no meio rural, como as 

registradas em Rondônia no ano de 2018, ano em que foram contabilizadas seis 

mortes no campo, sendo duas delas de lideranças campesinas, num processo de 

intimidação e silenciamento desses atores e seus movimentos. Essas mortes acabam 

justificando as falas dos assentados, quando dizem das denúncias que muitas vezes 

deixam de ser registradas e, quando registradas, não chegam a ser investigadas, 

como a Nota Pública da CPT de janeiro de 2019 sobre as ocorrências no município 

de Colniza-MT, que destaca a inércia por parte das autoridades, sendo os 

camponeses ameaçados e agredidos em razão da letargia do Estado para a 

repressão aos crimes cometidos pelos detentores do capital contra o campesinato. 

Em razão dessa omissão do Estado, os camponeses ficam amedrontados em 

fazer determinadas denúncias por medo de retaliação por parte dos fazendeiros 

“sendo uma carta marcada na comunidade conhecido como dedo duro” (MORADOR 

1, ASSENTADO ÁGUAS CLARAS, 2020). Já os agressores, os detentores do capital, 

na certeza da impunidade, comentem tais atos contra os camponeses, muitas vezes 

com o apoio de policiais atuando na segurança dos grandes produtores. 
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Durante a entrevista realizada com o (Morador 1), este demonstrou um papel 

de liderança com o assentamento no sentido de dar encaminhamentos aos problemas 

da comunidade, destacou as conquistas que tiveram e das lutas que estão em 

andamento, do projeto de uma agroindústria de beneficiamento de leite que a 

comunidade pretende instalar na área do assentamento. Relatou os momentos de 

tensão e ameaças de morte, de pessoas rondando a casa durante a noite e das 

“tocaias” na estrada, colocando em perigo o líder comunitário e seus familiares. 

Em entrevista com o (Morador 4), da cidade de Colorado do Oeste, ex-morador 

da cidade de Cabixi e presidente do Movimento dos Pequenos Agricultores-MPA, que 

mora atualmente na zona rural do município de Colorado do Oeste, relatou que era 

morador de uma comunidade em Cabixi que foi cercada por lavouras de soja, e tornou 

impraticável a atividade agrícola com práticas agroecológicas, onde tinha uma 

agrofloresta que lhe conferia parte da renda familiar. O mesmo vendeu sua área a um 

fazendeiro da região, e migrou para o município de Colorado do Oeste para uma 

região de relevo irregular, onde se pratica a atividade pecuária e a agricultura moderna 

não tem interesse por essa área, devido o relevo ser ondulado e dificultar a 

mecanização agrícola. Com essa condição do relevo, o (Morador 4) voltou a praticar 

a atividade de prática agroecológica com a produção de frutas, horta (verduras e 

legumes), mandioca, mamão, melancia, inhame, e homeopatia, complementando a 

renda familiar.  

O (Morador 4) relata que a qualidade de vida em Colorado do Oeste melhorou 

muito em relação a saúde, por estar distante das lavouras do agronegócio e longe dos 

agrotóxicos, desde o ano de 2012 quando saiu de Cabixi, local que nasceu e viveu 

por 30 anos. Ainda relata que duas linhas rurais que foram colonizadas mediante 

projeto de colonização em Cabixi, ocorreu o êxodo rural, e hoje não existe mais 

comunidade nessas linhas (linha 10 e linha 11), “o assentamento passava de 120 

famílias, e hoje dos que entraram lá, só tem 13 famílias, não é que tudo virou soja, 

outros venderam pro gado, o agronegócio expulsou as famílias camponesas”, 

promovendo uma reconcentração fundiária e a migração dos camponeses para outras 

regiões (MORADOR 4, COLORADO DO OETES, 2020). 

Em Cerejeiras está sendo implantada uma Escola Família Agrícola – EFA, 

ocupando a estrutura de uma antiga escola do campo para beneficiar os filhos dos 

produtores rurais familiares da região de Vilhena. A extinção das escolas do campo 
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ocorreu pela falta de alunos devido ao êxodo rural, tanto em Cerejeiras como em 

Cabixi e demais cidades da região. 

Mediante apontamentos dos entrevistados, demonstra o poder e influência que 

o agronegócio tem na região que se implanta, capaz de se enraizar nos órgãos 

públicos que deveriam fazer a fiscalização, porém, não fazem e permitem que o capital 

continue à revelia dos interesses, como o exemplo de derrubada de castanheira 

(Bertholletia excelsa), espécie florestal protegida por lei, e a suposta irregularidade 

com uso de agrotóxico, ambas sendo encobertas pelos órgãos de fiscalização. 

Os problemas expostos pelos Entrevistados da EFA, referentes ao 

agronegócio, foram semelhantes a todos os municípios, não apresentando 

discordância entre as respostas, mas sim, falas que se complementam, e de forma 

geral, mostram que o impacto do agronegócio sobre o campesinato se repete em 

qualquer município da região de Vilhena, apenas mudando a intensidade desde a 

expulsão de camponeses, pulverização de agrotóxico, pressão sobre o campesinato, 

tipos de ameaça ou coação ao camponês, valorização da terra, poderio do capital e 

influência política mediante o poder público, com pouca ação das autoridades em 

defesa do campesinato.  

Figura 60 – Anúncio de venda de terra em Cerejeiras 

 
Fonte: Autor, 2020. 



257 

 

 

Na (Figura 60) é possível visualizar em um site de vendas, o anúncio de venda 

de um lote de 100ha no município de Cerejeiras ao preço de R$ 20.000,00 o hectare. 

No anúncio, o vendedor fala que a propriedade se localiza na “região do milho e soja”, 

valorizando a terra devido à rentabilidade da agricultura com a produção de grãos, 

pelo tamanho do lote (100ha, retangular 500x2000 metros) e formato retangular, 

provavelmente é um lote em área de projeto de colonização. Na figura pode ser 

observado diversos retângulos, típicos de pequenas propriedades da agricultura 

familiar, comprovando o que os entrevistados manifestaram da venda de terras para 

produtores do agronegócio de grão ou pecuária. 

Em outro site, uma rede social em grupos de compra e venda, é possível 

encontrar áreas de grandes fazendas voltadas às atividades agropecuárias, com 

anúncios de vendas, trazendo especificações referentes à terra, como relevo, área 

aberta e em atividade agrícola ou pecuária, índice pluviométrico, teor de argila, 

produtividade por safra de grãos com soja e milho, dentre outras informações. 

Figura 61 – Venda de terras em Vilhena e Cerejeiras 

 
Fonte: Autor, 2020. 
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Na (Figura 61), a propaganda à esquerda traz o anúncio de uma grande 

fazenda de 2.000ha, localizada na região de Vilhena, no trecho entre Vilhena e 

Colorado, com informações como o índice pluviométrico e o teor de argila, e informa 

que “as fazendas vizinhas já plantam soja”, para atrair potenciais investidores da 

agricultura moderna, e o preço do hectare é de R$8.000,00. A propaganda à direita 

traz informações de uma fazenda localizada em Cerejeiras, com imagem de um solo 

gradeado e pronto para realizar o plantio de grãos, que já planta soja há 10 anos, e 

acrescenta que a produtividade média da última safra foi de 78 sacas/ha de soja e 145 

sacas/ha de milho. As informações são referentes a uma terra produtiva e propícia à 

agricultura, mediante a produtividade média por hectare, valorizando a terra. Para 

essa propriedade, o preço pedido pelo alqueiro é de R$95.000,00, ou seja, o valor do 

hectare sai a R$39.583,33, bem acima da média praticada na região, que foi cotada a 

R$17.000,00/ha pelo Agrianual/2017, mostrando que as terras na região são 

produtivas e bem valorizadas, por isso, a disputa entre posseiros e ex-proprietários. 

A EFA de Cerejeiras representa a luta e resistência do camponês frente ao 

agronegócio, com a implantação de um curso que versa sobre os modos de produção 

de práticas agroecológicas, totalmente contrários ao modo de produção capitalista 

globalizado praticado na região com a produção de grãos, sendo os maiores 

consumidores de agrotóxicos. A ideia da EFA partiu dos produtores familiares da 

região de Vilhena que convivem com o agronegócio, e as mudanças da agricultura 

moderna com as transformações que a região vem passando, sendo a escola uma 

forma de qualificar os filhos dos camponeses para se manterem no campo, evitando 

o êxodo rural. 

De forma geral, os entrevistados da EFA, e demais entrevistados moradores 

dos assentamentos e comunidades pertencentes à região de Vilhena, relataram a 

vivência e experiência do campesinato com o agronegócio, não apontando aspectos 

positivos, mas  aspectos negativos do agronegócio com a expansão das lavouras 

sobre as áreas da agricultura familiar, seja pelo arrendamento, venda, ou expulsão 

pelo uso de agrotóxico inviabilizando as práticas agrícolas familiares menos 

tecnificadas, reduzindo a produção dos produtos hortifrutigranjeiros que abastecem 

os consumidores locais através dos mercados e feiras livres.  

O impacto negativo do agronegócio sobre a agricultura familiar se replica por 

todos os municípios da região de Vilhena, em maior ou menor intensidade, não 

destoando nenhuma resposta dos entrevistados, sempre convergindo para os 



259 

 

 

mesmos problemas, com a sobreposição do agronegócio sobre a agricultura familiar. 

De um lado temos os agricultores familiares, do outro lado o agronegócio invadindo o 

território e se espacializando com a soja e pecuária, pressionando o camponês pela 

expulsão, compra ou arrendamento das terras, por vias legais ou poderio do capital. 

Onde ficou manifestado que o poder público não age para punir o capital, conforme 

denúncia de uso de agrotóxico ou corte de árvores de castanheiras por grandes 

fazendeiros.  

O (Gráfico 44) apresenta uma série histórica de uma década, para quatro 

produtos agrícolas que os camponeses da Região de Vilhena cultivam, e para muitos 

deles, a atividade complementa a renda. O único produto que apresenta uma 

tendência de crescimento é a banana, que em uma década saiu de 191 para 270ha. 

O urucum e a mandioca apresentaram uma redução na área plantada de 42% e 41%. 

A cana-de-açúcar deu um salto no crescimento em 2009 de 1.800%, nos anos 

seguintes foi reduzindo a área de plantio até chegar a 442ha, em 2018. De modo geral, 

pode se inferir que a agricultura familiar não acompanhou o crescimento das 

atividades do agronegócio com as culturas de subsistência/atividades agrícolas que 

complementam a renda do camponês, corroborando com a fala dos entrevistados, 

que afirmam ser prejudicados pelo agrotóxico usado nas lavouras de grãos, ocorrendo 

redução nas áreas de plantação das atividades camponesas, como pode ser 

observado no (Gráfico 44). 

 Gráfico 44 – Região de Vilhena: produtos agrícolas do campesinato, áreas hectares 

 
Fonte: IBGE/PPM, 2020. 
Organização: Autor, 2020. 
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Realizamos diálogos com três sojicultores da RPA de Vilhena, em setembro de 

2019, durante o evento “Abertura Nacional do Plantio da Soja Safra 2019/2020”, eles 

não quiseram dar entrevista, mas aceitaram conversar. Todos os três sojicultores 

manifestaram interesse em aumentar a área de plantio de soja na próxima safra, e 

que ambos já arrendaram terras e compraram áreas grandes e pequenas, e áreas da 

agricultura familiar vizinhas às fazendas de soja e pecuária. Nenhum sojicultor quis 

informar a área plantada, nem quanto deseja ampliar de área plantada para a safra 

2020/2021, mas afirmaram que estão sempre investindo no cultivo da soja e aquisição 

de terras.  

As afirmações dos sojicultores comprovam a espacialização do agronegócio da 

soja pela região com a ampliação da área plantada a cada ano, como foi apresentado 

pelos assentados com o avanço da soja sobre a agricultura familiar com compra e 

arrendamento da terra. 

O produtor familiar, tentado pela valorização da terra com a compra ou 

arrendamento, atrelado ao uso de agrotóxico pelos sojicultores, acabam cedendo e 

vão em busca de outras áreas com terras mais baratas ou em locais sem 

regularização fundiária. Muitos grupos criminosos se aproveitam da situação fundiária 

das terras devolutas e não destinadas, ou terras indígenas que não estão demarcadas 

para tirar vantagem com a exploração dos recursos naturais, promovendo a grilagem 

e depois venda irregular de lotes a potenciais compradores como 

fazendeiros/pecuaristas e pessoas capitalizadas, mas também, ocorre a venda de 

pequenas áreas aos camponeses que foram expulsos pela atividade do agronegócio 

e acaba adquirindo um lote. Em outros casos, os grileiros utilizam o camponês como 

massa de manobra para obter vantagens na grilagem de terras, e com a invasão de 

áreas para realizar a exploração de riquezas naturais e agropecuárias, ou a própria 

legalização, contando com o apoio da Bancada Ruralista junto ao Congresso, 

legislando em favor do agronegócio. 

Para o agronegócio, os produtores familiares e pecuaristas não tecnificados 

têm que se adequar à nova lógica produtiva com a agricultura moderna, realizando 

investimento na propriedade com a produção de bovinos selecionados, melhoria das 

pastagens, otimizando o espaço, porém, com o avanço da soja visto como 

impulsionador do desenvolvimento econômico do Estado e do país, motivada pelo 

próprio poder público, por meio dos governantes, que, ao investirem e incentivarem o 
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agronegócio, deixam de investir na agricultura familiar que gera emprego e renda no 

campo brasileiro e cumpre um importante papel socioeconômico.  

Em uma fala do representante da APROSOJA-RO (2020) durante diálogo pós-

entrevista, deixa claro que “os fazendeiros que não migrarem para a soja vão ser 

pressionados a se adequar ou passar suas áreas para quem quer produzir”. Bem 

como, as áreas da agricultura familiar que são incorporadas à produção de grãos, 

como vem ocorrendo em Cerejeiras, Cabixi, Corumbiara e Vilhena. Muitos lotes de 

assentamentos rurais são “incorporados” a um único produtor, promovendo uma 

reconcentração fundiária. 

A reconcentração fundiária é proporcionada pelo giro rápido que a produção de 

grãos proporciona, com altos investimentos e grandes riscos de prejuízos. Apresenta 

lucro superior ao da atividade pecuária e demais atividades agrícolas praticadas na 

região, realizando duas safras no mesmo ano agrícola, geralmente, a primeira safra é 

com soja, e a segunda com milho, entretanto, a cultura de algodão vem se destacando 

nos últimos anos, no Estado. 

Com a regionalização do agronegócio com a soja, a RPA de Vilhena se 

transforma, ficando com um comércio mais robusto com a implantação de indústrias 

e novas empresas, aumentando o fluxo urbano e a urbanização do município de 

Vilhena, que se consolida em uma cidade do agronegócio. Junto com essa 

transformação e espacialização da soja, vem o aumento de ocorrência de conflitos 

agrários por disputa de terras na região, devido a corrida por terras ser maior que a 

oferta, acirrando os conflitos agrários, sendo que a RPA de Vilhena concentra 25% 

dos conflitos agrários do Estado, basicamente em dois municípios, Vilhena e 

Chupinguaia. Nesses conflitos, os grandes proprietários estão levando vantagem, seja 

pelo poder do capital e/ou influência política, mediante aos órgãos públicos, como fica 

evidenciado pelos assentados ao realizarem denúncias contra irregularidades, bem 

como nos manifestos ocorridos durante audiência pública promovida pelo MPF-RO. 

O (Quadro 9) apresenta uma síntese dos objetivos da pesquisa e a relação com 

os temas da RPA, a soja produziu um uso corporativo do espaço na região de Vilhena, 

em especial, no município de Vilhena, reestruturando o campo com a produção de 

grãos a partir da agricultura moderna, e no espaço urbano a instalação de empresas 

ligadas diretamente ao agronegócio para atender à demanda do campo e da cidade, 

transformando o município em uma cidade do agronegócio, especialista na produção 

de grãos.  
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Acompanhando o crescimento urbano populacional, cresce o setor comercial, 

abre novas empresas para atender às demandas do agronegócio e da população, 

como hotéis, centros de ensino, áreas da saúde dentre outras. Grandes grupos 

hegemônicos como a Amaggi, Cargill, Bunge, Grupo Masutti, e demais empresas, 

com revendas de insumos e máquinas agrícolas que se instalaram no município. No 

campo, a pastagem cede lugar às lavouras de grãos, tendo como fator impulsionador 

a abertura do porto graneleiro na Hidrovia do Madeira, promovendo uma 

reconcentração fundiária com a aquisição de pequenas propriedades da agricultura 

familiar menos capitalizada, que pela valorização da terra, uso de agrotóxicos, ou por 

não ter título da terra, acaba cedendo aos produtores de grãos e à pecuária, como 

vem ocorrendo em Vilhena, Cerejeiras, Cabixi e Corumbiara.  

A reconcentração fundiária potencializa a geração de conflitos entre posseiros 

e proprietários rurais na disputa pelo poder da terra, vez que a RPA de Vilhena 

concentra 25% das propriedades disputadas na justiça, em Rondônia, em apenas dois 

municípios “Vilhena e Chupinguaia”, empurrando os camponeses para outras regiões 

que a fronteira agrícola não está consolidada e/ou para as cidades. O agronegócio 

com a produção de grãos (soja e milho) não é um grande gerador de empregos, visto 

que a maior região produtora de grãos do Estado concentra mais de 70% da produção 

de soja e emprega apenas 18,41% do pessoal ocupado na produção agrícola com 

lavouras temporárias, porém, promove o êxodo rural e contrata menor quantidade de 

mão de obra devido à mecanização agrícola, contribuindo para a concentração de 

riqueza, vez que não distribui os ganhos, mas movimenta o comércio local. A 

evidenciação empírica da pesquisa comprova a hipótese de partida que foi 

corroborada, conforme demonstrado no (Quadro 9). 
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Quadro 9 – Regionalização da soja em Rondônia: RPA de Vilhena, resumo analítico das evidências empíricas da pesquisa 

Objetivos da Pesquisa 
Temas estudados no 

RPA 
Conjunto de processos 

socioeconômicos e territoriais 
Evidências empíricas encontradas na pesquisa 

Analisar as transformações 
territoriais provocadas pela 
expansão da soja na RPA 

de Vilhena com a 
espacialização da soja 

entre 1998-2018 

Reestruturação 
produtiva da 
agropecuária 

Uso e ocupação do espaço 
agrícola 

Entre 1998 a 2018 ocorreram importantes mudanças no uso e 
ocupação do espaço rural na região de Vilhena, em especial, 
com o avanço da soja sobre áreas de pecuária, e com a 
implantação de empresas multinacionais e nacionais, acabando 
por espacializar a soja para as demais cidades circunvizinhas e 
demais regiões do estado de Rondônia.  

Monocultura 

A soja avançou sobre as demais atividades produtivas na região, 
chegando a constituir uma monocultura na região, concentrando 
o uso do espaço agropecuário, sendo a atividade agrícola mais 
praticada na região e em Rondônia. 

Evolução no número de 
empresas 

Dados da JUCER permitem evidenciar que ocorreu uma 
expansão do número de empresas na região, com especial 
atenção aos empreendimentos que dão suporte ao agronegócio 
da soja. Atualmente há 231 empresas somente no município de 
Vilhena, a maioria voltada para a lavoura da soja e de produtos 
agrícolas produzidos conjuntamente com a soja em sistema de 
consórcio. 

Êxodo rural 

O êxodo rural é evidente na região de ocupação e expansão da 
soja no sul de Rondônia, no presente caso, em razão da 
necessidade de maior faixa de terra para a expansão da 
produção de soja, bem como pelo uso de defensivos agrícolas 
na produção de soja, o que leva produtores campesinos a 
buscarem outros espaços para sua produção.  

Introdução da agricultura 
científica 

O uso de técnicas, tecnologias, máquinas e recursos modernos 
são características evidenciadas na pesquisa, que foram 
impulsionadas com a soja na RPA de Vilhena. Além da utilização 
de máquinas, tecnologias e técnicas modernas de produção, 
características da sojicultura no país, a Embrapa-RO 
desenvolveu variedades de sementes modificadas para as 
regiões de Rondônia, com recomendações aos produtores 
rurais. 

Mercado de terras 

Há uma busca intensa pelas terras na RPA de Vilhena para a 
prática da agricultura e da pecuária. Nas terras consideradas 
fracas, com mato para ser aberto, o preço pode variar de R$ 
1.500 até R$ 3.000 por hectare. Já em terras produzindo soja, os 
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preços são superiores a R$60 mil o hectare no município de 
Vilhena. Cerejeiras segue a mesma valorização. No entanto, o 
preço médio calculado pelo Agrianual 2017 fechou o ano de 2016 
com o preço médio da terra agrícola em R$17.000,00, com 
variação positiva de 1,5% em relação ao ano de 2015. A terra 
para pastagem o valor foi R$10.000,00, com variação de 3,4% 
em relação ao ano de 2015, mostrando uma crescente constante 
no preço da terra para a região nos últimos anos. 

Concentração fundiária 

A cultura da soja tem como característica a produção em grande 
escala, requerendo grandes faixas de terra para viabilizar o 
investimento em máquinas e equipamentos. Em razão disso, a 
concentração fundiária é uma das características da sojicultura, 
onde ela se implanta e se consolida. Em muitos assentamentos 
da região de Vilhena, os lotes foram vendidos ou arrendados aos 
produtores de soja ou pecuaristas, para ampliação do cultivo da 
soja ou expansão do rebanho. 

Relações de trabalho e trabalho 
formal 

A maior região produtora de grãos do estado emprega apenas 
9,47% do pessoal ocupado no campo rondoniense. 
Estratificando, tem-se 20.755 pessoas empregadas na pecuária, 
829 pessoas na produção de lavouras permanentes e 3.373 
pessoas na produção de lavoura temporária. A soja reconfigurou 
o mercado de trabalho na região, expulsando camponeses e 
contratando mão de obra qualificada para operar máquinas e 
implementos agrícolas que reduz a mão de obra no campo. Os 
trabalhadores que atuavam na agricultura e pecuária foram para 
outras regiões a procura de emprego formal, ou não. 

Criação de redes de poder 
(sindicatos, associações, etc.) 

Foram criadas ou fortalecidas redes de poder, tanto de suporte e 
apoio à lavoura da soja, quanto de enfrentamento, com 
destaque: APROSOJA-RO, Associação dos produtores de soja 
e milho de Rondônia; COPAMA – Cooperativa mista 
agroindustrial da Amazônia; CPT – Comissão Pastoral da Terra; 
e diversas associações de produtores rurais em cada 
assentamento, MPA – Movimento dos Pequenos Agricultores, 
EFA- Escola Família Agrícola. 

Processo de reestruturação 
produtiva da agropecuária 
na RPA de Vilhena com a 

espacialização da soja 

Novas relações entre 
campo-cidade e a 

reestruturação 
regional 

Especialização funcional da 
cidade 

Vilhena possui 231 empresas com atividades voltadas ao 
agronegócio, sendo: 20 estabelecimentos comerciais específicos 
para o cultivo da soja; 20 estabelecimentos comerciais para o 
cultivo do milho; 25 empresas com atividade de pós-colheita; e 
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26 empresas com atividades de preparação do solo para 
lavouras, contando com 14 estabelecimentos comerciais que 
realizam atividades de pulverização e controle de pragas na 
lavoura de grãos. Considerando que a soja é consorciada com a 
produção de milho, observa-se a expressividade de atividades 
implantadas no entorno do agronegócio soja, evidenciando a 
especialização funcional da cidade em relação ao avanço da 
cultura. 

Incremento da economia urbana 

O agronegócio da soja evidencia incremento na economia local, 
a partir da abertura de outras atividades não relacionadas à soja. 
Destaca-se o aumento na abertura de empresas, em Vilhena, na 
última década, acima de 500 empresas por ano, chegando em 
2017 ao máximo de 1.097 novas empresas abertas. Antes de 
2010, a quantidade de abertura de novas empresas era inferior 
a 500 por ano. 

Consumo produtivo agrícola 

Vilhena possui 9.493 empresas com cadastro ativo, destas 231 
empresas são específicas de atividades do agronegócio, com 
prestação de serviços e venda de produtos para a produção de 
grãos e pecuária. Possui 14 instituições de ensino superior e 12 
instituições que oferecem ensino técnico profissionalizante, 196 
estabelecimentos da área da saúde, 9 bancos comerciais, 9 
cooperativas de crédito, 9 cooperativas de crédito mútuo, 40 
holdings para acompanhar o crescimento populacional e a 
demanda da agropecuária, dentre dezenas de outras empresas 
comerciais ligadas ou não ao agronegócio para atender ao 
consumo consumptivo. 

Formação de novas 
horizontalidades 

Instalação de novas empresas que dão suporte ao agronegócio 
de forma direta e indireta, atendendo a demanda do consumo 
consumptivo e produtivo. Diversas lojas de revenda de insumos 
agrícolas e pecuários, máquinas e implementos agrícolas, 
instalação de um shopping center, dentre outras. Em Vilhena 
encontram-se instaladas empresas como a Gazin Fábrica de 
Colchões (cama box, e estofados), comércio varejista com lojas 
da Havan, Lojas Americanas, fast food como o Bob’s e Subway, 
Portal Óleos Esmagadora de Grãos, Zoche Baterias (produção 
de baterias automotivas), Rical Industria de Alimentos, dentre 
tantas outras.  
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Formação de verticalidades 

Empresas hegemônicas como a Amaggi, Bunge, Cargill que 
realizam a compra e financiamento das atividades agrícolas para 
os produtores rurais. Como exemplo, as empresas do Grupo 
Amaggi que produzem grãos para exportação, sementes, 
defensivos e fertilizantes agrícolas e comercializam com os 
produtores parceiros, realizam a logística dos grãos e insumos 
com frota própria de caminhões e balsas/barcaças pela hidrovia 
do Madeira. O Grupo Masutti produz grãos e sementes para 
comercialização, realiza produção e o beneficiamento do 
algodão.  

Crescimento da urbanização 

O município de Vilhena apresentou crescimento populacional 
nos dois últimos censos demográficos e na estimativa 
populacional do IBGE para o ano de 2019. Crescimento vertical 
da cidade, na região central/comercial, com edificações de dois 
e três pisos, criação de condomínios residências e loteamentos 
residenciais urbanos e setor chacareiro, a abertura de um 
shopping center com mais com mais de 37 lojas. 

Trabalhador agrícola não rural 

Trabalhador que mora na cidade e trabalha no campo, 
geralmente trabalhadores do agronegócio com a produção de 
grãos, operadores de máquinas e equipamentos. A soja na RPA 
de Vilhena evidencia essa nova situação, de trabalhadores que 
atuam com as novas tecnologias introduzidas pelo agronegócio, 
contudo, não sendo residentes do meio rural. Muitas empresas, 
como as hegemônicas Amaggi, Cargill e Bunge, fornecem 
assistência, além de várias empresas de menor porte, casas 
agropecuárias, profissionais autônomos e contratados pelas 
fazendas (principalmente o engenheiro agrônomo) para prestar 
assessoria à produção agrícola, de vivência urbana, mas, 
trabalhando no campo. As revendas de insumos e máquinas 
agrícolas têm profissionais de vivência urbana que também 
desenvolvem suas atividades laborais no meio rural, de acordo 
com a necessidade dos produtores rurais, prestando consultoria. 

Formação de bolsões de 
pobreza nas periferias das 

cidades 

Criação de loteamentos clandestinos sem infraestrutura e sem 
reconhecimento do poder público, formado por pessoas que vêm 
para a cidade a procura de oportunidades em razão de seu 
crescimento econômico e, também, por camponeses que 
migram do meio rural para as cidades em razão do êxodo 
decorrente da expansão do agronegócio. 
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Formação de novas 
regionalizações associadas ao 

agronegócio. 
Formação da RPA de Vilhena.  

Analisar a ocorrência de 
conflitos agrários no estado 
de Rondônia e na RPA de 

Vilhena 

Conflitos Agrários 

Êxodo rural 

Os municípios de Corumbiara, Pimenteiras do Oeste, Colorado 
do Oeste, Cabixi e Cerejeiras apresentaram uma redução 
populacional no campo e na cidade nos dois últimos censos 
agropecuários e com estimativa de redução para 2019. A 
exemplo, as linhas rurais 10 e 11 em Cabixi foram assentadas 
120 famílias e na atualidade só tem 13 famílias, o restante 
vendeu ou arrendou a terra para a soja e pecuária.  

Pressão do agronegócio sobre o 
camponês 

Os produtores de soja e os pecuaristas compram e arrendam as 
áreas da agricultura familiar e de assentamentos rurais próximos 
às fazendas. O uso de defensivos agrícolas ajuda a expulsar os 
camponeses, interferindo na produção agrícola dos camponeses 
e causando transtornos à saúde humana, migrando esses 
camponeses para as cidades ou outras regiões que a fronteira 
agrícola ainda não está consolidada. Em alguns casos, os 
camponeses, pressionados pelos fazendeiros, acabam cedendo 
suas áreas, por pressão, medo de retaliações e até mesmo 
deixam de fazer denúncias aos órgãos competentes. 

Para onde migra o camponês 

Os camponeses capitalizados pela venda da terra, geralmente 
migram para outras regiões de Rondônia, onde a fronteira 
agrícola ainda não está consolidada, adquirindo áreas maiores. 
Os camponeses descapitalizados migram para as cidades em 
busca de emprego, contribuindo para a expansão dos bolsões 
de pobreza. 

Valorização da terra 

Aumenta a procura por terra e, consequentemente, sua 
valorização, devido à atividade agrícola e à infraestrutura na 
região. Em Vilhena, no ano de 2010, o hectare da terra agrícola 
custava R$7.333,00 e terra de pecuária R$2.400,00. Em 2016 o 
hectare de terra agrícola teve aumento acumulado de 131,8%, 
chegando a R$17.000,00, e a terra de pecuária a 316,6%, 
custando R$10.000,00. 

Políticas públicas voltadas ao 
campesinato 

Conforme evidenciado pelos camponeses, são poucas as 
políticas públicas em prol do campesinato, tendo maior incentivo 
ao agronegócio do que para a agricultura familiar. Um exemplo é 
o fato de muitos assentamentos ainda não terem regularização 
fundiária. 



268 

 

 

Invasão de terras públicas. 

Há ocorrências de invasão de terras públicas, unidades de 
conservação e terras indígenas, principalmente na região de 
Porto Velho e Ariquemes. O caso mais recente ocorreu em julho 
de 2020, quando a Polícia Federal deflagrou a Operação Êxodo, 
para combater o desmatamento e exploração de madeira na 
Terra Indígena Tubarão-Latundê no município de Chupinguaia. 

Número de conflitos agrários 

Em 2018 Rondônia registrou 66 conflitos por terra em todo o 
estado. A Região de Vilhena registrou 8 conflitos envolvendo 306 
famílias e possui 27 das 105 propriedades em disputa judicial no 
estado de Rondônia.  

Analisar a relação campo-
cidade a partir da 

reestruturação regional de 
Vilhena, verificando se o 
município se configura 
como uma cidade do 

agronegócio 

Reestruturação das 
cidades 

Instalação de grandes empresas 

Na RPA de Vilhena encontra-se instalado escritório dos grandes 
grupos hegemônicos do agronegócio soja, como a Bunge, 
Cargill, Amaggi, Grupo Masutti, e demais empresas de máquinas 
e implementos agrícolas e insumos, assim como instituições 
financeiras. 

Instalação de empresas de 
apoio ao agronegócio 

As principais empresas comerciais do ramo da agropecuária 
somavam um total de 231 estabelecimentos, tendo como 
referência o ano de 2019, a maioria vinculada ao agronegócio 
soja e milho. 

Aprofundamento das 
desigualdades socioespaciais 

Concentração fundiária e êxodo rural, geração de riqueza sem a 
equânime distribuição, geração de emprego formal com 
qualificação para a produção de grãos. O agronegócio promove 
o êxodo rural com a compra, arrendamento da propriedade ou 
expulsão dos camponeses pelo uso de agrotóxico. Esses 
camponeses que migram para as cidades vão formar um exército 
de mão de obra, ora muitas vezes em reserva a procura de 
trabalho no campo ou na cidade, formando os bolsões de 
pobreza na periferia do município com um crescimento 
desordenado.  

Evolução do comércio durante o 
recorte temporal 

Rondônia possui 132.159 empresas com cadastro ativo, desta 
55.440 gera emprego formal. O município de Vilhena comporta 
7,18% das empresas rondoniense, perfazendo 9.493 empresas 
com cadastro ativo, e apenas 4.475 destas empresas gera 
emprego formal, empregando 18.303 trabalhadores 
correspondendo a 7,78% dos empregos formais das empresas 
rondonienses. 

Geração de empregos formal no 
campo e na cidade 

As empresas rondonienses geraram 235.172 empregos formais 
em 2019, e o município Vilhena correspondeu a 7,78% desses 
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empregos com 18.303 empregos formais. A agropecuária 
rondoniense, em suas diversas modalidades, gerou 270.812 
empregos em 2017, sendo 211.381 empregos na pecuária e 
criação de outros animais, 31.656 empregos na lavoura 
permanente e 18.307 empregos na lavoura temporária. 

Analisar de que forma os 
municípios produtores de 

soja do oeste do Mato 
Grosso exerceu influência 
sobre a Região de Vilhena. 

Produção das redes 
agroindustriais 

Expansão das redes industriais 
ligadas ao agronegócio 

O município de Vilhena, em 2019, contava com 231 
estabelecimentos comerciais voltados especificamente para o 
ramo da atividade agropecuária, algumas empresas dessas de 
grande porte e ligadas a redes industriais existentes em várias 
partes do país. Outras menores, fazem partes de empresas em 
Rondônia como a Casa da Lavoura, Alvorada produtos 
agropecuários, entre outras empresas do ramo agrícola e 
pecuário. 

Empresas/holdings atuantes no 
agronegócio 

Bunge, Amaggi, Cargill, Grupo Masutti. 

Poder político das holdings e 
demais empresas de grande 

porte 

Poder de influência onde se instala, como a estrutura da Amaggi 
com um armazém na cidade de Cerejeiras incentivando o 
aumento da produção de grãos na região e na sequência outras 
empresas. O governo concede incentivos fiscais para a 
instalação das empresas, o município faz doação de terrenos no 
parque industrial para instalação de empresas. Em alguns casos 
os camponeses acabam por não denunciar os fazendeiros por 
irregularidades, muitas denúncias de conflitos e ameaças não 
são efetivamente investigadas em decorrência do poder político 
de grandes produtores e grupos. Construção do Secador da 
COPAMA orçado em R$ 12 milhões de reais sendo 60% do valor 
financiado pelo BNDES. 

Papel do estado na organização 
das redes agroindustriais. 

O estado fornece infraestrutura como a pavimentação de 
rodovias ou abertura, investe em infraestrutura como ocorreu no 
Porto Graneleiro de Porto Velho, com investimentos de R$28 
milhões de reais, concede benefícios fiscais, cria leis que 
favorecem o agronegócio, como a Lei Kandir, que é um benefício 
tributário para a soja e outros produtos exportados. 

Fonte: Autor, 2020. 
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A partir do (Quadro 9) é possível observar as transformações ocorridas com a 

regionalização da soja em Rondônia e a formação da RPA de Vilhena, como se deu 

a restruturação produtiva da agropecuária com a introdução da agricultura moderna e 

formação de redes agroindústrias no município de Vilhena, alterando as relações 

campo cidade, com a adaptação e especialização do comércio para o atendimento 

das demandas do agronegócio com a produção de grãos na RPA de Vilhena, 

reestruturando a cidade com novos empreendimentos ligados diretamente ao 

agronegócio ou não, mas com o objetivo de atender ao consumo produtivo e 

consumptivo da região, promovendo o crescimento do comércio e a urbanização com 

a chegada de novos empreendimentos/empresas e pessoas para trabalharem no 

campo e na cidade. 

No entanto, a reestruturação da agropecuária trouxe transformações no campo 

com a substituição de atividades já praticadas e consolidadas na região pela 

monocultura da soja e seu consórcio, ocorrendo a modernização do campo com a 

implantação de tecnologias e redução da mão de obra, ocasionando êxodo rural e 

promovendo conflitos agrários entre antigos proprietários rurais e posseiros que 

ocupam essas áreas. 

A paisagem regional passa a mudar com a introdução da soja na região, a partir 

da rodovia BR-364, Cuiabá-Porto Velho. Saindo do município de Comodoro-MT 

sentido Rondônia, é possível ver uma transição da paisagem, com mudança da 

atividade pecuária para a produção de grãos no entorno da rodovia. Em Vilhena, a 

predominância da paisagem é da agricultura moderna, com grandes extensões de 

lavouras de grãos (soja e milho). Cerca de 40km após Vilhena pela BR-364, sentido 

Porto Velho, passa a predominar a pecuária com a produção extensiva por toda a 

região central do Estado, com pequenas extensões de lavouras ao longo da BR-364, 

apresentando uma maior concentração de lavouras disputando o espaço com a 

pecuária na região de Ariquemes e Porto Velho. 

Saindo do trevo de Vilhena, com destino a Colorado do Oeste (e demais 

municípios do sul do estado) pela RO-435, enquanto o relevo é suavemente ondulado, 

tem produção de grãos por cerca de uns 30km, à medida em que a chapada/cerrado 

vai acabando e o relevo vai ficando acidentado, começa as áreas de pastagem, e não 

se tem mais produção de grãos. De Colorado do Oeste para Cerejeiras o relevo é 

ondulado e bem irregular (Figura 62), tem o predomínio da pecuária, e não se vê áreas 

da agricultura moderna com grandes extensões de lavouras de grãos até se chegar à 
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cidade de Cerejeiras. Ao atravessar a cidade de Cerejeiras, encontra-se a produção 

agrícola moderna com os campos cobertos por lavoura de grãos (no momento da 

visita, em março de 2020, o plantio era de milho, em sua segunda safra), que passa a 

predominar sobre a pecuária e agricultura familiar, com diversas casas, currais e paiol 

abandonados, mostrando que ali morava produtores familiares, tinha criação de 

bovinos e praticavam a agricultura familiar.  

Figura 62 – RO-435 entre Colorado e Cerejeiras 

 
Fonte: Autor, 2020. 

 
Muitas propriedades rurais que estão com produção de grãos foram arrendadas 

ou vendidas, promovendo a reconcentração fundiária como descrito pelos 

entrevistados da EFA, alegando que “o que ocorreu em Cerejeiras também ocorre em 

Cabixi, Chupinguaia, Corumbiara e Pimenteiras, onde áreas de assentamento que 

tinham diversas famílias e hoje não tem mais, nem comunidade, tudo virou soja” 

(ENTREVISTADOS DA EFA, 2020).  

Logo na entrada do município de Cerejeiras, tem um armazém com secador de 

grãos do Grupo Amaggi (Figura 63) e saindo de Cerejeira, sentido Corumbiara, 

encontra-se mais dois armazéns com secador de grãos, sendo um da Masutti e outro 

da Boa Safra, e um terceiro em construção, da Cooperativa COPAMA, mostrando a 

materialização do capital na cidade a partir da implantação dos fixos.  
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Figura 63 – Armazém de grãos da Amaggi, unidade em Cerejeiras 

 
Fonte: Autor, 2020. 

 

Do município de Colorado do Oeste para Cabixi, a predominância é da 

atividade pecuária, com pastagem ao longo da rodovia, no entanto, chegando em 

Cabixi, a pastagem cede lugar à produção agrícola, com grandes áreas de lavoura. 

Já a produção agrícola de Pimenteiras do Oeste está concentrada na região noroeste, 

com a pecuária predominando nas demais regiões do município. Saindo de Cerejeiras 

para Corumbiara, o relevo já é mais regular, suavemente ondulado, com lavoura de 

grãos que passa a predominar na paisagem, e pouco se tem de áreas de pastagens, 

o agronegócio com a produção de grãos domina a paisagem com pequenas áreas de 

pastagem cercadas pelas lavouras, algumas casas abandonadas, igrejas cercadas 

pelas lavouras, símbolo de uma comunidade que foi suprimida pelo agronegócio.  

Na (Figura 64), ao lado esquerdo, tem uma casa abandonada, símbolo que ali 

residia uma família de camponeses, a propriedade foi arrendada ou vendida, com a 

lavoura ocupando o quintal, restando apenas a casa e dois pés de manga. Já à direita 

(Figura 64), tem uma igreja cercada pela área de lavoura ocupando uma pequena 

área que não foi tomada pelo plantio de grãos. A (Figura 64) simboliza o êxodo rural 

proveniente do agronegócio com a espacialização da soja em Cerejeiras, com a 

mesma situação se replicando por toda a RPA de Vilhena nas regiões de 

assentamentos rurais próximos às áreas de lavouras de grãos.  
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Figura 64 – RO-435, zona rural de Cerejeiras 

 
Fonte: Autor, 2020. 

 

A colonização em Rondônia seguiu a distribuição de lotes retangulares de 

100ha (retângulos de 500X2000 metros), ou seja, a cada 500 metros se tem uma casa 

de colono de cada lado da estrada, fato que hoje está mudado, e há casas 

abandonadas ou sitiantes que venderam a posse da terra ou arrendaram para os 

produtores de grãos ou pecuária. Essa distribuição dos lotes justificava a cada 4km 

ter uma comunidade, escolas rurais, assim como as igrejas vistas ao longo das linhas 

rurais e rodovias, muitas desativadas, como as várias casas fechadas na área rural 

do município de Cerejeiras. 

Atualmente, o cenário das propriedades é outro, se tem grandes galpões para 

abrigar as máquinas, implementos agrícolas e insumos utilizados nas lavouras de soja 

e milho, símbolo da agricultura moderna, devido à utilização da tecnologia no campo; 

um contraste com a realidade anterior, quando o campo era repleto de famílias, as 

quais migraram para outros locais promovendo o êxodo rural. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

A colonização do estado de Rondônia foi pensada pelo governo do regime 

militar para a ocupação dos vazios demográficos, a região era considerada deserta e 

sem ocupantes, sendo que os moradores da região, os ribeirinhos, comunidades 

quilombolas, seringueiros, indígenas, foram desconsiderados e ignorados pelo 

governo na hora da colonização. O governo cortava suas terras e as distribuíam em 

lotes para os migrantes, que se apossavam das colocações e, imediatamente, 

realizavam a derrubada da mata para construção de barracos e lavoura de 

subsistência. Com essas benfeitorias, garantia a posse do lote e valorização, evitando 

invasores.  

No entanto, ocorreu disputa entre os migrantes e os ocupantes já 

territorializados, os migrantes apossavam-se das terras e expulsavam os ocupantes 

gerando os conflitos agrários desde o início da colonização, nos anos de 1970. O 

governo territorializa o estado de Rondônia a partir da colonização dirigida pela 

implantação dos projetos de colonização com os PIC’s e PAD’s, no eixo da BR-364, 

desenvolvendo a agropecuária com a produção destinada ao mercado regional e 

nacional. 

O governo obteve êxito com o projeto de colonização, atraiu dezenas de 

milhares de migrantes para a região com propagandas midiáticas em outras regiões 

do país, principalmente na região Sul e Sudeste, que passava por uma reestruturação 

agropecuária e modernização do campo, devido à nova legislação do Estatuto do 

Trabalhador Rural, que passava a onerar a classe capitalista rural, ocorrendo a 

mecanização do campo e a dispensa de trabalhadores rurais. A mão de obra foi 

substituída por máquinas agrícolas, e as propriedades no norte do Paraná foram 

redefinidas entre os anos de 1970-1980, reduzindo de 294.311 para 188.646, e o 

tamanho médio subiu de 22,89ha para 33,64ha. A população decresceu, no mesmo 

período, e o número de tratores avançou de 18.619 para 79.682, em 1980. Com a 

modificação da estrutura agrária na região Sul e Sudeste do país, somado à 

mecanização agrícola, a existência de terra agricultável fez de Rondônia o ponto 

terminal do maior fluxo migratório registrado no país durante a década de 1970.  

No período da colonização, a população de Rondônia teve um crescimento 

derivado da migração interestadual. Anterior à década de 1970, a população era 

composta por 111.064 habitantes, crescendo para 491.025 habitantes, em 1980, 



275 

 

 

atingindo 1.132.692 habitantes, em 1991, cujo volume de migrantes foi de 285.494 

habitantes no período de 1970/1980, e de 411.795 habitantes entre 1980/1990. 

O modelo de distribuição de terras era voltado para a pequena propriedade, 

com área inferior a 100ha ao colono migrante, característica da agricultura familiar. 

Na atualidade, cerca de 80,99% das propriedades rurais são abaixo de 100ha, 

correspondendo a 24,42% da área das propriedades rurais do Estado.  

No entanto, as propriedades rurais na região de Vilhena já nasceram grandes, 

voltadas para grandes proprietários e grupos empresariais, sendo posta em licitação 

pública, em 1972, uma área de 1.200.000ha localizada na Gleba Corumbiara, com 

lotes variando de 200 a 2.000ha, não sendo permitida a concentração de terra. Muitas 

áreas foram abandonadas e passaram a ser reivindicadas pelos antigos proprietários 

com a implantação da infraestrutura na região, principalmente com a valorização da 

terra no final dos anos 1990 com a produção de grãos. 

Com a demanda mundial crescente por commodities, e o período técnico-

científico-informacional, passa a ocorrer a espacialização mundial do capital, com os 

grandes grupos hegemônicos indo em busca de maximização do lucro com a 

implantação de escritórios e empresas multinacionais nas regiões menos dinâmicas, 

como ocorreu no Brasil, especificamente em Rondônia, com o agronegócio, invadindo 

as áreas que não estão produzindo de acordo com a agricultura moderna, considerado 

como os espaços de reserva. 

A soja vem se expandindo na Amazônia, e principalmente em Rondônia, ao 

final dos anos de 1990, a partir da Hidrovia do Madeira com a instalação do Terminal 

Graneleiro da Hermasa, pertencente ao Grupo Amaggi, tornando essa atividade 

agrícola atrativa e competitiva aos produtores rurais de Rondônia e oeste mato-

grossense devido à nova rota logística hidrorrodoviária BR-364/Hidrovia do Madeira, 

que fez diminuir o custo logístico com o transporte rodoviário.  

A soja é a cultura agrícola mais praticada no Estado, em área e volume, e na 

pauta das exportações fica em segundo lugar, atrás da pecuária bovina, com a 

exportação de carne. Juntos, esses dois produtos representaram 76% das 

exportações estaduais com os produtos básicos em 2019, sendo 30% da soja e 46% 

da pecuária.  

A reestruturação produtiva da agropecuária, a partir dos avanços tecnológicos 

e a incorporação da modernidade ao campo, possibilitou o avanço do agronegócio 
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nas regiões menos dinâmicas, com a produção de commodities promovendo uma 

nova regionalização produtiva pelo Brasil, chegando a Rondônia. 

Depois de duas décadas de crescimento e expansão da soja no estado de 

Rondônia, e sobretudo na região sul, temos a formação da Região Produtiva do 

Agronegócio-RPA aberta aos fluxos externos, o que denota o uso corporativo do 

espaço por empresas que não se vê no restante do Estado, com a geração de conflitos 

agrários e a reestruturação da cidade, confirmando a hipótese levantada.  

A regionalização da soja no sul do Estado trouxe a especialização produtiva e 

formou a RPA de Vilhena com a produção de grãos para a exportação, promoveu uma 

reestruturação na cidade de Vilhena, adaptando-a ao atendimento das demandas do 

agronegócio com a ampliação do comércio e empresas de prestação de serviços 

ligadas ou não ao agronegócio transformando Vilhena na “Cidade do Agronegócio” 

com uma urbanização acelerada, ocorrendo o crescimento populacional e comercial 

ano após ano, acompanhando o crescimento da produção de grãos a cada nova safra, 

tendo Vilhena como polo regional, com 231 empresas ligadas diretamente ao 

agronegócio com produtos e serviços para atender à demanda produtiva. No 

município encontra-se instalado escritórios das grandes empresas hegemônicas 

como Bunge, Cargill, Grupo Amaggi, Grupo Masutti, além das demais empresas de 

máquinas e equipamentos agrícolas com produtos e serviços ligados ao agronegócio. 

A modernização da agropecuária possibilitou a produção da soja em Rondônia, 

vindo a ser o produto agrícola mais cultivado no Estado, apresentando um 

crescimento acelerado superior a 42 vezes em pouco mais de duas décadas, saindo 

de 7,8 mil hectares na safra 1997/1998 para mais de 330 mil hectares na safra 

2018/1919. O agronegócio da soja apresenta uma grande importância econômica 

para o Estado, ocupando a cada ano maior espaço do solo rondoniense para a 

produção do grão, suprimindo outras atividades já consolidadas na região onde se 

insere, se espacializando por todo o Estado. 

A espacialização da soja mexeu com a estrutura fundiária no sul de Rondônia, 

promovendo a reconcentração em alguns municípios como Cerejeiras, que 

apresentou um decréscimo no número de estabelecimentos que praticava a atividade 

pecuária, em 1995 registrou 643 estabelecimentos, e em 2017 possuía 554 

estabelecimentos. No mesmo período, o número de estabelecimentos agropecuários 

com lavoura temporária reduziu, saindo de 184 estabelecimentos em 1995 para 115 

estabelecimento, em 2017. O município de Chupinguaia apresentou um aumento no 
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número de propriedades com bovinos, saindo de 590 estabelecimentos em 2006, para 

967 estabelecimentos em 2017, esse crescimento de propriedades rurais está 

associado à criação do município de Chupinguaia que ocorreu em 1995. Quanto à 

lavoura temporária, essa teve crescimento de 33 para 61 estabelecimentos no mesmo 

período.  

Pimenteiras do Oestes apresentou uma redução, em 2006 possuía 266 

estabelecimentos com atividade pecuária e, em 2017, 242 estabelecimentos, 

ocorrendo uma incorporação/reconcentração de propriedades. Quanto aos 

estabelecimentos que praticam a atividade de lavoura temporária, teve um aumento 

de 41 para 52, no mesmo período. Há casos de reconcentração fundiária, como 

ocorreu em Cabixi, onde um assentamento rural que ocupava a linha 10 e 11 teve 

êxodo rural e hoje não existe mais comunidade. O assentamento passava de 120 

famílias, e hoje, dos que entraram lá, só tem 13 famílias, a maioria dos lotes foram 

vendidos ou arrendados para a atividade pecuária ou produção de soja, o agronegócio 

expulsou as famílias camponesas promovendo uma reconcentração fundiária e a 

migração dos camponeses para outras regiões 

Dos estabelecimentos rurais agropecuários da região de Vilhena que praticam 

a agricultura e pecuária e emprega trabalhadores, Corumbiara apresentou maior 

concentração de mão de obra na atividade pecuária e criação de outros animais, 

seguido de Colorado do Oeste, e em terceiro lugar, Vilhena. Esses três municipios 

apresentam a maior quantidade de esbalecimentos agropecuários, 

consequentemente, apresenta também a maior quantidade de mão de obra 

empregada na atividade pecuária e criação de outros animais. Em todo o Estado, a 

pecuaria é a maior geradora de mão de obra, com exceção de Guajará-Mirim, a 

lavoura temporária gera a maior quantidade de emprego, o município é o mais 

preservado do Estado. 

A atividade sojícola é desenvolvida largamente no país e em Rondônia, com 

grande expansão a cada safra, trazendo benefícios econômicos, porém, gera 

desigualdades sociais, concentração fundiária, com efeito negativo mais acentuado 

sobre a agricultura familiar. As relações sociais são modificadas com o avanço da 

modernização agrícola, a implementação da mecanização agrícola utiliza menor 

quantidade de mão de obra gerando maior produtividade e menor custo, proveniente 

da revolução tecnológica e dos avanços da globalização. 
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Fatores de ordem geográfica e econômica contribuíram para essa expansão da 

soja em Rondônia, como a disponibilidade de terras a preços mais baixos que o 

praticado em outras regiões já consolidadas com o agronegócio, condições 

edafoclimáticas, relevo, demanda mundial crescente por commodities, e a principal 

questão, a logística, resolvida com a abertura do Porto Graneleiro em Porto Velho na 

Hidrovia do Madeira, tornando a produção de commodities mais competitiva, são 

fatores que contribuíram com essa expansão e possibilitaram a vinda de mais 

produtores para a região para investir na produção de grãos.  

Na década de 1980, migrantes vindos do Sul do país praticavam a sojicultura 

em Vilhena, porém, o custo logístico aos portos do Sul e Sudeste do país era muito 

oneroso, praticamente inviabilizando a atividade. O problema logístico foi resolvido 

com a abertura do Porto Graneleiro na Hidrovia do Madeira, em 1997, fazendo com 

que muitos produtores rurais da região passassem a investir no cultivo de soja 

substituindo as áreas de pastagens e outras atividades. Na sequência, vêm outros 

produtores de fora do estado investir na região. Ocorre a migração de sojicultores do 

oeste do Mato Grosso que viram uma oportunidade de ampliar as áreas de lavoura 

em Vilhena impulsionando a atividade, também migraram produtores da região Sul do 

país vindos direto para a região para plantar soja. 

Internamente, a soja ainda se encontra em fase de expansão na RPA de 

Vilhena, e por todo o Estado, apresentando uma mudança mais acentuada no perfil 

dos municípios da região de Vilhena com a expansão de áreas com soja e redução 

das demais atividades agrícolas como o urucum, café, arroz, e mesmo o crescimento 

da pecuária. Entretanto, a pecuária continua ascendente no Estado, em 1997, o 

rebanho bovino era de 4,3 milhões de animais, em 2018 foram registrados 14,3 

milhões de animais, com o município de Porto Velho, Nova Mamoré e Buritis, 

apresentando o maior crescimento do rebanho durante o período. Para o mesmo 

período, a região de Vilhena saiu de 641.450 animais para 1,42 milhões de animais, 

apresentando um crescimento inferior ao do Estado.  

A região de Porto Velho possui muitas áreas de terras devolutas, unidades de 

conservação, terras indígenas, dentre outras, e o desmatamento e grilagem de terras, 

assim como os conflitos ocorrem com maior intensidade, provocado pela expansão 

da pecuária. Entretanto, Porto Velho possui a maior extensão territorial, com mais de 

32 mil km². Em contrapartida, no sul do estado, a região de Vilhena apresentou o maior 

aumento de área cultivada com soja. 
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A soja trouxe uma melhoria nos indicadores econômicos de Rondônia, e 

principalmente de Vilhena, se expandido pelo campo e promovendo uma rápida 

expansão da urbanização do município, transformando Vilhena na “Cidade do 

Agronegócio”. Em Vilhena encontra-se uma grande concentração de empresas 

ligadas ou não ao agronegócio, como venda de insumos agrícolas; revenda de 

máquinas e implementos agrícolas; prestação de serviços para a agricultura, como 

preparo do solo, plantio, tratos culturais; quatorze instituições de cursos superiores e 

doze instituições de ensino técnico profissionalizante; 231 empresas agropecuárias; 

190 estabelecimentos comerciais ligados à saúde humana; e o único Shopping Center 

da região, dentre centenas de outras empresas. Esse crescimento comercial e 

industrial voltado ao agronegócio de grãos e pecuária tornou a cidade uma 

especialista no atendimento da produção da soja no Estado, fornecendo o que tem de 

mais moderno, o mesmo que se encontra na região Sul e Sudeste do país, sem a 

necessidade dos produtores se deslocarem para grandes centros urbanos. 

Vilhena teve um processo de urbanização acelerado, com crescimento 

populacional de 42,17% entre os anos de 2000 e 2010, concentrando 7,18% das 

empresas do Estado, e 7,78% dos empregos gerados pelas empresas rondonienses. 

No mesmo período, o município de Chupinguaia teve um crescimento populacional de 

30,03% da população total, enquanto os demais municípios componentes da RPA de 

Vilhena tiveram redução populacional. Muitos moradores deixam o campo e as 

cidades vizinhas, e migram para Vilhena em busca de melhores condições e/ou 

oportunidades de trabalho no comércio e prestação de serviços. 

A expansão do agronegócio teve consequências sociais negativas, fazendo 

acirrar os conflitos agrários, devido à busca por terras agricultáveis para o agronegócio 

em todo o estado. Atualmente, o estado conta com 105 áreas em disputa judicial pela 

posse e controle da terra, envolvendo 8.177 famílias. A RPA de Vilhena possui dois 

municípios com disputa de terras na justiça, sendo Vilhena com 19 áreas e 

Chupinguaia com 8 áreas de conflito, juntos, representam 25,7% das áreas em disputa 

pela posse da terra, envolvendo 1.460 famílias. 

No ano de 2018 ocorreu, em todo o país, 28 assassinatos em conflitos agrários, 

sendo 24 deles na Amazônia Legal. Foram registradas 16 mortes no Pará e seis em 

Rondônia. Das seis pessoas que perderam a vida nos conflitos por terra em Rondônia, 

Vilhena registrou uma das mortes. A motivação dos conflitos agrários é pela disputa 

da posse e controle da terra. Os produtores do agronegócio querem a terra pela 
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valorização, e o que pode ser auferido em lucros pelo controle da terra, gerando um 

acúmulo de capital, já os posseiros, querem que a terra cumpra sua função social, 

assim como os povos da floresta querem perpetuar seus modos de vida. 

O conflito pelo controle da terra é devido à falta de regularização fundiária, vez 

que, durante a colonização, as terras foram distribuídas, mas não tituladas aos 

proprietários. Para as terras distribuídas nos PAD’s, o governo fazia o Contrato de 

Alienação de Terras Públicas – CATP e concedia parcelas de terras nos projetos 

agropecuários; o proprietário deveria realizar investimentos e pagar a parcela. Muitos 

proprietários não cumpriram as exigências dos CATP’s, ou abandonaram as áreas, 

sendo essas parcelas ocupadas por posseiros e famílias ligadas a movimentos 

sociais, gerando conflitos que se estendem na atualidade, com a disputa entre 

posseiros e proprietários. 

Na RPA de Vilhena, a espacialização da soja passa a ocupar as áreas da 

pecuária e assentamentos agrários realizando a compra ou arrendamento da terra, 

empurrando a pecuária e os camponeses para outras regiões, principalmente ao norte 

do estado. Esse avanço da soja provocou a valorização da terra agrícola em Vilhena, 

em 2011, o valor do hectare de terra de pastagem era de R$3.400,00, e em 2016 

passou para R$10.000,00 representando um aumento acumulado de 194,1%. Já o 

preço da terra agrícola para o mesmo período foi de R$8.917,00 para R$ 17.000,00, 

um aumento acumulado de 90,6% em meia década. Esses valores comprovam a 

valorização da terra na região sul do estado. No entanto, durante a pesquisa de 

campo, foi possível encontrar fazendas à venda com o preço superior a 

R$39.000,00/ha em áreas que já se pratica a atividade sojícola. A procura por terras 

agricultáveis aqueceu o mercado de terras com a valorização, e fez com que muitos 

proprietários de terras entrassem em conflito com os posseiros para reaver suas áreas 

via judicial, e outras vezes com segurança armada para expulsar os invasores, 

gerando conflito. 

O agronegócio de grãos (soja e milho) em si, não promove o conflito agrário, 

mas propicia os meios com a procura de terras pelos sojicultores e pecuaristas para 

expandir as lavouras e rebanhos. Essa expansão do agronegócio empurra a pecuária 

para a abertura de novas áreas, muitas vezes áreas públicas, áreas de reserva, terra 

indígena, dentre outras, que já possui ocupantes, ocasionando os conflitos agrários. 

A exemplo, temos a ocupação da terra indígena Uru-Eu-Wau-Wau, que denuncia a 

invasão às autoridades, podendo ocorrer conflitos entre indígenas e invasores. A 
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invasão de terras consiste na conversão da vegetação natural para pastagem ou 

atividades agrícolas, fazendo a exploração dos recursos naturais, principalmente com 

a exploração de madeira. 

Grileiros se aproveitam da situação jurídica das terras sem titulação, devolutas 

ou não, destinadas para explorar os recursos naturais, fazem a grilagem, exploração 

agropecuária e comercialização de lotes de terra a potenciais compradores. Para 

minimizar os conflitos, o governo implantou um programa para regularização fundiária 

na Amazônia. Porém, o programa quase não andou ficando a baixo da meta 

estabelecida de propriedades tituladas, em grande parte, devido à sobreposição de 

interesses. Essa insegurança jurídica causa a incerteza dos agricultores familiares em 

saber se ficarão ou não em suas terras, podendo ser despejados a qualquer momento 

e perder seus lares. 

Os agricultores familiares da RPA de Vilhena montaram uma associação e uma 

escola rural – Escola Família Agrícola – EFA com o curso de agroecologia, destinado 

aos filhos de camponeses da região, símbolo da resistência camponesa na luta contra 

o avanço do agronegócio nas comunidades e assentamentos rurais da região. Os 

camponeses lutam como podem para permanecerem com o direito de acesso e 

controle da terra, convocam a justiça, fazem manifestos, se organizam em 

movimentos sociais para terem voz e serem ouvidos, visto que as conquistas são 

poucas. Muitas vezes são rechaçados pela justiça, além de sofrerem agressões, 

terem bens destruídos, sofrerem violência psicológica, ameaça de morte, despejo, 

violação de direitos etc., o poder público pouco faz aos menos favorecidos, tão pouco 

a punição dos agressores. Nessa disputa, os grupos empresariais, projetos de 

hidrelétricas, mineração, pecuaristas e sojicultores têm levado vantagens, seja pelo 

poder do capital ou pela influência política. 

Muitas vezes, o poder do capital tem influência sobre os órgãos fiscalizadores, 

como ficou comprovado pelos assentados ao realizarem denúncias que não davam 

em nada, como o caso do uso de agrotóxico, ou a derrubada de castanheira que levou 

a transferência do funcionário público que realizou a averiguação que desagradou o 

sojicultor. Essas e outras ocorrências levam o medo aos camponeses, que deixam de 

fazer denúncias devido ao receio de sofrer represálias por parte dos fazendeiros, 

“sendo uma carta marcada no assentamento” sofrendo as consequências calados. 

Como a utilização de agrotóxico que prejudica os assentamentos na saúde dos 

moradores e produção agrícola. 
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Muitos assentados acabam cedendo suas terras ao agronegócio devido à 

valorização, no entanto, os assentados têm um inimigo invisível e silencioso, o 

“agrotóxico”, que invade os assentamentos de forma direta a partir das sessões de 

pulverização das lavouras com a deriva, ou a partir das chuvas, a enxurrada carrega 

os resíduos das lavouras para os corpos d’água. Muitos assentados afirmaram que já 

sofreram ou sofrem, devido à proximidade das lavouras de grãos recebendo resíduos 

de agrotóxico, em alguns casos, até com a intoxicação, necessitando de tratamento, 

e em outros, o mal-estar repentino, sendo citado por muitos a dor de cabeça e/ou 

náuseas, durante a aplicação do agrotóxico que o vento leva às casas e plantações.  

O agrotóxico prejudica as atividades desenvolvidas pelos camponeses, 

afetando a produção de alimentos, frutas e verduras, tanto pela deriva como pelo 

ataque de insetos que fogem para as áreas livres de veneno, sendo o camponês 

obrigado a utilizar agrotóxico para poder produzir. Na maioria das vezes, a divisa entre 

o assentamento e a lavoura de grãos é apenas a estrada, ou a atividade praticada 

pelo camponês, não existindo nenhuma barreira de contenção como as cercas vivas, 

há produtores de grãos que utilizam da pulverização aérea. Devido ao agrotóxico, 

muitos assentados vendem ou arrendam suas terras, migrando para a cidade ou 

outras regiões, longe da agricultura moderna com a produção de grãos. 

Nas regiões de assentamentos rurais onde houve a espacialização da soja, o 

cenário das propriedades é outro, com galpões para abrigar as máquinas agrícolas e 

insumos utilizados nas lavouras de soja e milho, símbolo da agricultura moderna, 

contrastando com a realidade anterior quando o campo era repleto de famílias, as 

quais migraram para outros locais promovendo o êxodo rural, deixando um grande 

quantitativo de casas fechadas tomadas pelo mato e cercadas de lavouras; igrejas 

que não têm mais público, escolas fecharam por falta de alunos que foram expulsos 

pelo agronegócio com a produção de grãos, venda ou arrendamento das terras aos 

produtores de grãos e pecuária. 

Com a destinação das terras públicas e a regularização fundiária entregando 

os títulos das propriedades e demarcando as terras dos povos da floresta, se coloca 

um fim aos conflitos agrários na Amazônia, pelo fato de não se ter mais terras 

devolutas para serem disputadas, controlando o avanço do agronegócio nas áreas 

menos dinâmicas e diminuindo os conflitos agrários pelos atuais motivos que ocorrem 

hoje. 
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Diante do exposto, observa-se que as políticas públicas são falhas em garantir 

que os pequenos produtores possam alavancar sua produção sustentável, mediante 

a falta de uma certeza por parte do poder público em reconhecer que a agricultura em 

pequena escala tem sua importância na economia e na sustentação de subsistências 

familiares, e que contribui para uma alimentação saudável e, consequentemente, na 

qualidade de vida daqueles que são alimentados por eles. Considerando tal fato, já é 

suficiente para que sejam contemplados em benefícios que garantam a esses 

produtores camponeses a posse definitiva de suas propriedades, assim como sejam 

atendidos em suas demandas em relação aos possíveis prejuízos elencados pelo 

agronegócio, em especial, ao uso sem os cuidados previstos em leis dos agrotóxicos. 

A falta e/ou desinteresse da ação eficiente e eficaz do poder público, reforça a 

vulnerabilidade dos pequenos produtores frente ao agronegócio. 
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APÊNCIE A 
 

FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DE RONDÔNIA - UNIR  
NÚCLEO DE CIÊNCIAS EXATAS E DA TERRA – NCET  

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO MESTRADO E DOUTORADO EM 
GEOGRAFIA – PPGG 

 
ROTEIRO TEMÁTICO PARA AS ENTREVISTAS 

 
Questionário aplicado aos assentados 
1) Com relação a produção agrícola no assentamento, esta sofre algum impacto das 
lavouras de soja e milho? 
 
2) Tem outras consequências para o assentamento provenientes da lavoura de soja 
e milho? 
 
3) Ocorre a valorização da terra por estar próximo das fazendas produtoras de soja? 
 
4) Com relação ao uso de agrotóxico pelos sojicultores, este traz transtornos ao 
assentamento? 
 
5) A produção da soja traz coisa boa para o assentamento? 
 
6) O agronegócio (produção de soja e milho), gera emprego e renda ao 
assentamento? 
 
7) Tem venda de lote para produtor de soja? 
 
8) Algum caso de intoxicação por agrotóxico? 
 

 


