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RESUMO 

Palavras-chave: geo-foto-grafia – Fronteira Agrícola – BR-163 – Amazônia Mato-
grossense 

As décadas de 70 e 80 foram marcadas pelo recuo rápido das superfícies ocupadas 

pelas florestas tropicais. Este fenômeno é particularmente espetacular no Brasil onde se 

estima que 551 000 km2 da floresta amazônica foram destruídos para uma mise en valeur 

agrícola (agropecuária). O caso do Mato Grosso é muito revelador dessa evolução em razão 

da extensão das superfícies conquistadas pela agricultura às custas da floresta e, também, 

em função da diversidade das paisagens preexistentes e das formas atuais de ocupação 

dos chamados “espaços vazios”. Na medida em que essas transformações se operam, 

raramente de maneira completamente espontânea e anárquica, é possível identificar as 

estruturas espaciais suficientemente recorrentes para que o estudo de toda essa região se 

preste a uma tentativa de modelização. Trata-se pois, de definir as configurações espaciais 

típicas, suas lógicas de funcionamento e suas evoluções no tempo. O objetivo maior é 

registrar, a partir da geo-foto-grafia, o cotidiano e o processo de territorialização/organização 

espacial motivados pelo avanço da fronteira agrícola ao longo da BR-163. 

 A generalização e o uso utilitário da fotografia constituíram, ao longo dos anos, uma 

ferramenta de registro e de restituição das paisagens. As fotografias apresentadas neste 

artigo, foram selecionadas entre uma infinidade de clichês possíveis para ilustrar da melhor 

maneira possível como o avanço da fronteira agrícola se plasma na paisagem ao longo da 

BR-163. As fotos são reveladoras de três unidades distintas, onde a estrutura sócio-

econômica, atuou e atua sobre a estrutura geoecológica para construir a paisagem atual. 

Introdução 

A noção de fronteira 
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"País de dimensões continentais, o Brasil teve 

na economia de fronteira e na geopolítica dois 

núcleos centrais de sua formação". 

Bertha K. Becker (1997) 

O modelo de desenvolvimento que o Brasil vem seguindo há mais de 50 anos 

privilegiou os bens destinados ao consumo das classes favorecidas (em vez dos que se 

destinariam à massa da população), o fortalecimento das regiões centrais (em vez da 

correção das deficiências na periferia), as rodovias (em vez das ferrovias), as grandes 

culturas de exportação (em vez da agricultura familiar). Essas opções alargaram ainda mais 

as desigualdades muito profundas, tanto espaciais como sociais, que marcam o país em 

escalas nacional, regional, local e intra-urbana. 

 "A fronteira simboliza um limite físico objetivo marcado ou não por um fato real, mas 

ela é também o limite subjetivo entre dois domínios, dois mundos que freqüentemente se 

afrontam. 

 A colonização dos espaços fronteiriços se efetuou graças a uma conjunção de 

possibilidades de extensão infinita. Os 8,5 milhões de km2 do território brasileiro não 

apresentam obstáculos intransponíveis. Todavia, podem-se considerar os obstáculos físicos 

de segunda ordem, tais como: o polígono da seca na região Nordeste, a friagem (queda 

brutal da temperatura a 13o ou 14oC na zona intertropical), os contrastes na natureza dos 

solos (pedregosos, finos), o domínio da floresta amazônica etc. 

 É necessário lembrar que o espaço de fronteira interior no território brasileiro é muito 

vago e extenso, estando sua terra destinada a ser submetida à conquista pioneira e, por 

conseqüência, num tempo mais ou menos curto, a uma completa transformação da 

paisagem. É mais fácil definir onde ela começa do que determinar onde vai terminar, visto 

que tal limite se faz de maneira oportunista. Do ponto de vista econômico as fronteiras 

agrícolas são espaços de uma forma de valorização. No Brasil, como em numerosos países 

em via de desenvolvimento, a noção de fronteira é muito mais comumente percebida de 

uma maneira dualista, socioeconômica. Martins (1984) chama a atenção para dois 

momentos de ocupação dos novos territórios. O primeiro momento se dá pela frente de 

expansão onde o personagem característico é o posseiro. Nela reina o trabalho familiar e o 

excedente produzido eventualmente torna-se mercadoria. O segundo momento é aquele da 

frente pioneira, onde o personagem dominante é o proprietário capitalista, que faz 

prevalecer o domínio do capital e da mercadoria para o circuito comercial. 

 Assim, na marcha do capital para o campo, ou para as terras sem homens, 

numerosos autores caracterizam os pioneiros por duas classes sociais opostas: o pequeno 
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proprietário ou “sem terra” que se desloca em busca de assegurar sua subsistência e a de 

sua família, e o grande proprietário que busca expandir o seu capital. 

 O processo de colonização engloba fatores políticos, econômicos, ecológicos, sociais 

e humanos, inserindo-se, portanto, na história do país. 

 A importância e a originalidade da colonização no Brasil está na sucessão de ciclos 

econômicos, que se caracterizam pela conquista de terras virgens e pelo ganho 

considerável de áreas destinadas à produção agrícola. O fenômeno da colonização agrícola 

faz apelo à noção de fronteira que está em constante progressão. Ele constitui um 

verdadeiro fato social e representa, horizontalmente, o processo de reprodução da 

sociedade brasileira. 

 O processo de colonização, ao longo da história do Brasil, se deu por etapas, 

obedecendo ao movimento este-oeste, e foi movido pela produção de matérias-primas 

voltadas para o mercado internacional. Esta é uma das razões da sua fragilidade. 

 Nos últimos decênios, a expansão da fronteira se constitui para o Estado um meio de 

controlar sua população e de responder aos interesses dos mercados internacionais. A 

“colonização agrícola” é, para os capitalistas, a possibilidade de enriquecimento pela 

aquisição de grandes extensões de terras e, para os mais pobres, um meio de 

sobrevivência.". Passos (1998, págs. 56-58). 

L’ambiance da Fronteira 

Quando vim, se é que vim, de algum 

para outro lugar. Girava alheio. E no 

meu giro entrevi que não se vai nem 

se volta de sítio algum a nenhum”. 

C. Drumond de Andrade 

O nosso objetivo, nesse momento, é explicitarmos algumas das várias 

reflexões/avaliações que efetuamos ao longo do pó colorido da estrada... Portanto, o termo 

“ambiance” está sendo empregado para fazer referência à “atmosfera material e cultural” 

vivida nas áreas de fronteiras... 

Há fronteiras onde as relações dos homens com o meio é mais direta, mais empírica. 

Os pioneiros chegam sem muitos recursos financeiros e, então, vão empregar as técnicas 

que dominam: vão desmatar à base do machado e da caixa de fósforo, vão lavrar a terra 

com objetivo de produzir para o sustento da família: arroz, feijão, mandioca, milho; vão criar 

animais – com a mesma preocupação -: porcos, galinhas, algumas vacas leiteiras -. Vão 
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reproduzir as festas, as mesmas festas do local de origem, regra geral festas religiosas... A 

casa, a escolha do sítio para o seu assentamento – regra geral à meia vertente, eqüidistante 

da água e da estrada... de modo a ter acesso a estes dois elementos essenciais. Em termos 

de organização do habitat rural, prevalecem as curruptelas e/ou o habitat isolado. O 

ambiente, malgrado as diferenças ecológicas, é construído à imagem do local de origem: é o 

local para morar, trabalhar e, notadamente, sonhar. Sonhar com o futuro mas, também, com 

o passado. O passado está presente, no desenho das casas, na reprodução das festas, na 

alimentação, nas cantorias, nas figuras afixadas às paredes... nas lembranças. Este 

ambiente pode ser duradouro, ou se diluir e desaparecer à medida que outras culturas e 

outras técnicas aportam a esse mesmo território. Podemos exemplificar essas 

permanências culturais em alguns recortes do território mato-grossense: o vale do Guaporé-

Jauru, notadamente, à margem direita do Rio Jauru, onde a colonização se deu a partir da 

chegada de mineiros e capixabas – Jauru, São Domingos, Reserva do Cabaçal, Salto do 

Céu, Rio Branco - . Os ritmos sedimentados, de ciclos mais longos e de permanência mais 

duradoura observa-se, também, nas áreas de garimpo: Poxoréo, Santo Afonso, Arenápolis, 

Nortelandia, Alto Paraguai. Aqui, não é o garimpo em si que dá a sedimentação cultural do 

viver garimpeiro mas, notadamente, a procedência e o tempo de permanência – territorial e 

cultural – desses num mesmo recorte geográfico. Há lugares onde a “nova fronteira”2 se 

sobrepõe à “velha fronteira”. Ao mesmo tempo em que o encontro dessas duas fronteiras, 

muito diferenciadas, culturalmente e tecnicamente, propicie novas oportunidades e 

dinamizem os locais é possível que prevaleça a exclusão, parcial ou total, das culturas 

menos capitalizadas. De algumas viagens de estudo que realizei ao Médio-Baixo Vale do 

Araguaia tiro três exemplos de conflitos e de exclusão motivados pela chegada da “nova 

fronteira”: (a) a narrativa de Valdón Varjão, mato-grossense de Barra do Garças, filho de 

garimpeiros e que chegou a exercer, na qualidade de biônico, o cargo de Senador da 

República – no período militar – é bem ilustrativa, do espírito contemplativo da “velha 

fronteira” e, ao mesmo tempo, da revolta e aceitação em relação à capacidade da “nova 

fronteira” se estabelecer de forma prepotente e absoluta: “os sulistas chegaram e foram 

dominando tudo: comprando as melhores terras, obtendo os melhores financiamentos do 

Banco do Brasil, construindo as melhores casas na cidade, fazendo barulho por tudo quanto 

é canto com as camionetas e os aparelhos de som, são arrogantes com as pessoas do 

local, já tem o domínio político do município e vão dominar o Estado...; esses sulistas 

incomodam demais..., mas eles são bonitos, as mulheres loiras de olhos azuis, os gaúchos 

altos de pele branca... e conclui: eles estão deixando, inclusive o mato-grossense, de cara 

chamuscada e feia, mais bonito. Isso aqui é puro progresso!”; (b) dia 5 de setembro de 

1991, eu cheguei – com um grupo de 41 alunos – à cidade de Canarana. Fomos muito bem 

                                                 
2 Considero “Nova Fronteira” as áreas, cuja ocupação se deu de forma densa – no tempo-espaço – a 
partir da chegada dos sulistas, ou seja, no inícios dos anos 70. 
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recebido pelo então prefeito da cidade: um excelente jantar!. Cedemos aos inúmeros 

pedidos/convites do Sr. Prefeito para que ficássemos até o desfile de 7 de setembro. O tal 

prefeito enfatizava, nos seus pedidos, que ouvíssemos o seu discurso e depois poderíamos 

continuar a viagem (até São Félix do Xingu). O discurso foi curto e grosso, não demorou 

sequer dois minutos: “Hoje é o dia em que comemoramos a Independência do Brasil. Nós 

aqui, em Canarana, comemoramos o trabalho porque aqui, só pensamos em trabalho, só 

trabalhamos, vivemos do nosso trabalho e, portanto, os bagunceiros, aqueles que não 

gostam de trabalho não serão aceitos... serão expulsos!”. Ao sairmos da cidade, no acesso 

da BR-158, deparamos com um acampamento coberto de lona-preta: debaixo/dentro delas, 

estavam os mato-grossenses (ex-garimpeiros, ex-pequenos agricultores) que – alguns – 

trabalhavam em serviços braçais e como domésticas para os gaúchos, mas eram impedidos 

de residir dentro da cidade: esta foi construído pelos gaúchos e para os gaúchos!; © da 

entrevista que realizamos com Dom Pedro Casaldáliga (10/9/91), extraímos o testemunho 

dos conflitos entre a “nova’ e a “velha” fronteiras: “isso aqui é território de conquista! Terras 

indígenas! A partir de 1920, chegaram os nordestinos, o clã familiar, vieram motivados pelos 

discursos do Padre Cícero que os remetiam para a busca da “bandeira verde”, das terras 

férteis e do clima úmido. No início, ouve alguns conflitos com os índios mas, prevaleceu a 

acomodação e mesmo a miscigenação... A partir de 1960, chegaram os latifundiários, os 

paulistas e sulistas, gente arrogante, foram adquirindo as terras, derrubando a floresta, 

formando os pastos, introduzindo o gado... expulsando as pessoas – os índios, os 

nordestinos – aqueles que chegaram antes”. 

A “velha fronteira”, e o seu corolário, resistiu pouco à chegada dos sulistas – mais 

capitalizados, mais organizados, mais numerosos, mais amparados, inclusive por políticas 

governamentais. 

A “nova fronteira”, iniciada nos anos 70, se construiu de fora pra dentro e de dentro 

para fora. E teve etapas e dinâmicas diversas. 

As empresas colonizadoras – Sinop, Colíder, Indeco etc. – e as grandes 

cooperativas nacionais – Cooperlucas, Canarana, Coopervale etc. – puseram em prática um 

plano de gestão que consistia, basicamente: na fundação de cidades, divisão e venda de 

lotes rurais e urbanos, seleção dos colonos... ou seja, uma reprodução do padrão sulistas 

(paranaense, catarinense e riograndense). Esses primeiros anos do processo de 

colonização do estado do Mato Grosso, se deram à base do empirismo e do lotérico, no 

sentido da improvisação e das incertezas. Muitos migrantes chegaram e, logo depois, 

retornaram. As dificuldades, motivadas pelo isolamento – falta de estradas, falta de 

prestadores de serviços, falta de compradores, a solidão nos cerrados, as saudades do sul 

maravilha, a ineficiência/inexistência de serviços básicos: saúde e educação – estão muito 

presente nas narrativas dos que resistiram e permaneceram. A permanência só foi possível 
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graças ao espírito de agrupamento, muito presente e valorizado pelos sulistas. Um bom 

exemplo dessa fronteira que acontece de “fora pra dentro”, ou seja, com a chegada 

progressiva e contínua dos colonos, das cooperativas, das culturas, das técnicas e que, 

mesmo antes da sua sedimentação, precisa ser construída de “dentro pra fora”, ou seja, na 

resistência e na superação das dificuldades, no preenchimento dos vazios... vazios, 

notadamente da ausência do Estado3: os primeiros colonos, vindos da região de Cruz 

Alta/RS, que chegaram à Diamantino e, posteriormente, se deslocaram mais ao norte, ao 

longo do atual eixo da BR-163, se deslocaram motivados por inúmeras atrações – terras 

férteis e baratas, perspectivas/promessas da abertura da BR-163 etc. – Essas promessas 

de “fora pra dentro”, ou seja, do governo para a fronteira, que ficaram mais no nível do “tudo 

é outra coisa” custou caro aos colonos. Estes tiveram que abrir estradas, construir usinas 

hidrelétricas, perder filhos e outros parentes por falta de assistência médica, conforme 

relatos de alguns colonos ligados a APINM – Associação dos Pioneiros de Nova Mutum -. 

Mas, essa fase, onde prevaleceu o de “fora pra dentro”, ou seja, um modelo mais 

centrípeto, no que diz respeito ao fluxo de colonos, de atividades e de ações 

governamentais, se não está totalmente superada, está, ao menos, atenuada. 

Atualmente, a fronteira está muito globalizada e, fortemente dominada por decisões 

externas, por decisões do mercado internacional e das grandes Trades – Cargil, Bunge, 

ADM ... mas, o curioso é que apesar dessa gestão amarrada a economia mundial, a 

fronteira se constrói de “dentro pra fora”, ou seja, ela está mais assumida e mais 

capitalizada, ciente das diferenciações relativas ao que acontece no Sul do país. Ela ainda 

avança, em direção as novas áreas – sobretudo de floresta de transição, uma vez que as 

áreas de cerrado já foram quase que totalmente ocupadas. 

No esforço de escolher uma imagem/uma expressão que seja revelador do ambiente 

da fronteira atual eu diria que esta imagem é o da “exclusão”. E por que? É que a fase atual 

é do crescer de “dentro pra fora”, ou seja, “criar corpo”. Criar corpo, deve ser traduzido pela 

necessidade de responder aos elevados custos de produção a partir do aumento de volume. 

Volume do parque de máquinas, volume da extensão da área de plantio, volume no domínio 

da cadeia de produção: financiar o plantio, financiar a colheita, financiar as máquinas, 

financiar a camionete. Quem não consegue criar corpo, fazer volume, vai enfrentar sérias 

dificuldades doravante, e está sob riscos de desaparecer. Um pioneiro de Nova Mutum, que 

chegou à região no início dos anos setenta – inicialmente em Diamantino – expressou uma 

frase que figura muito bem esta avaliação: “eu estou estressado, tenho que ser agricultor, 

                                                 
3 Nunca é demais lembrar que a “ocupação dos espaços vazios” , notadamente do Centro-Oeste 
brasileiro, apesar de toda a propalada política de incentivos governamentais, dos incentivos fiscais etc. 
observa-se que o Estado Brasileiro só se constrói, só se torna efetivamente presente a partir das 
“ações” e, estas ações, regra geral, estão à jusante da chegada dos pioneiros.  
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mecânico, dominar o computador, saber comprar, saber vender, saber usar o fertilizante 

químico... é coisa demais para a minha cabeça; e pior, eu estou com medo de não poder 

segurar a minha propriedade de 400 hectares que está ficando pequena demais para tudo 

isso, para os custos das máquinas, para o poder de barganhar com os bancos, com as 

empresas que compram e quem vendem o que precisamos aqui na lavoura...”. 

Outro agricultor afirma que vai “receber” cerca de um milhão e meio de reais pela 

venda da soja produzida na safra 2003 – 2004, mas que não tem condições de contratar um 

agrônomo e, portanto, tem que se “virar, fazer de tudo” com os poucos conhecimentos. 

Na fronteira fala-se muito da necessidade de pessoal qualificado – engenheiros, 

agrônomos, operadores de máquinas, administradores -. Infelizmente fala-se pouco da 

necessidade de professores, médicos, dentistas... na fronteira, a mentalidade é de 

“crescimento econômico”... e, portanto, ficamos na incerteza da sustentabilidade do atual 

modelo. Será que ele vai levar o Mato Grosso ao desenvolvimento, com D maiúsculo? 

As necessidades de criar corpo para poder sobreviver, leva as frentes pioneiras a 

“trocar o pneu com o carro em movimento”. Ou seja, a fase das Colonizadoras, que criavam 

cidades planejadas, parece estar fora de moda. Observa-se algumas frentes pioneiras que 

são nitidamente “frentes de produtores” (e não de colonizadoras). Destaco duas delas: (a) 

Chapada dos Parecis, notadamente o trecho entre Tangará e Sapezal no eixo da BR-364: o 

domínio aqui é das grandes fazendas produtoras de grãos, com trabalhadores 

terceirizados/temporários, cujos produtores são, regra geral, arrendatários das terras. A alto 

do preço da soja – em grande parte favorecida pelo câmbio – leva esses produtores a 

expandirem o cultivo da soja para as chamadas “áreas marginais”, ou seja, para parcelas 

territoriais onde as condições pedológicas não recomendariam a agricultura em vista da 

arenização dessas áreas. A justificativa para a ocupação dessas áreas marginais vem numa 

expressão muito comum na região: “é preciso construir o solo”; (b) outra “frente de 

produtores” está situada ao longo da MT – 242, que liga, no sentido leste-oeste, as BR 163 

e 158. São praticamente, 250 km, ao longo de estradas de terras, onde a sinalização 

aponta, tão somente, para as fazendas (nome da fazenda e distancia). A meio caminho – 

entre as duas BRs -, chega-se a curruptela de Água Limpa: um posto de serviço 

(restaurante, pousada, agro-indústria...). O chapadão e os terrenos mais rugosos estão 

cobertos de culturas – soja, milho, algodão -. Mais adiante, as grandes fazendas de 

pecuária, estão esperando a chegada da soja. E já calculam a venda da terra valorizada e o 

deslocamento para as áreas de floresta mais ao norte. No entanto, a ocupação das áreas 

florestadas já não é um “privilégio” da pecuária. É muito recorrente o fato de observar-se o 

plantio de soja a partir do primeiro ano de desmate da floresta de transição. Não estamos 

longe ao afirmarmos que primeiro chegam as trades e as cooperativas nacionais e, logo 

após, os plantadores de soja. Aquela fase de “é preciso amansar a terra, com o plantio de 
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arroz, nos primeiros dois, três anos após o desmate, está totalmente defasada no cenário 

atual: “já temos tecnologia para o plantio de soja imediatamente após o desmate”, afirmam 

muitos produtores entrevistados. 

BR-163 : estrada dos colonos ou corredor de exportação? 

“A estrada modifica a paisagem, tendo uma repercussão geográfica que não se limita ao 

superficial, indo além, indicando a intensidade e a importância das relações entre os 

homens. A própria estrada, sua construção, seus declives, as condições anteriores a ela e 

as relações que se instalaram no lugar a partir da possibilidade de circulação constituem-se 

num fato geográfico”. 

Jean Brunhes (1962)4

 

De acordo com a reportagem do “The New York Times”, o projeto 

mais esperado entre os produtores brasileiros – e o mais temido entre 

os americanos – é a pavimentação de cerca de dois mil quilômetros 

da BR-163, estrada que vai de Cuiabá a Santarém, às margens do rio 

amazonas, no Pará.  

A estrada, que hoje fica intransitável durante a maior parte do ano por 

causa de enchentes, reduzirá os custos de transporte e abrirá uma 

nova região para a agricultura. A Cargill, conglomerado de alimentos 

de Minneápolis, e a Bunge, sua equivalente argentina, já compraram 

área no porto de Santarém.  

Prevista no Programa Avança Brasil, a rodovia custará US$ 300 

milhões. Dos 1.750 quilômetros que ligam Cuiabá a Santarém, estão 

asfaltados 812 quilômetros. Faltam, portanto, 938 para que a 

pavimentação seja concluída.  

A área de influência da BR-163 produz hoje três milhões de toneladas 

de grãos por ano. O megaprodutor de soja, Blairo Maggi, prevê uma 

produção anual de 7,5 milhões de toneladas daqui a 15 anos, com um 

incremento para a economia de US$ 1,2 bilhão/ano. Isso levando em 

conta apenas a produção de grãos. Existe ainda o ganho com o 

transporte de milho para o Nordeste, a volta do combustível e 

insumos para o Norte de Mato Grosso e a economia no transporte da 

Zona Franca de Manaus para a região Sudeste.  

Pelos cálculos de Blairo Maggi, em 15 anos a região deve exportar 80 

                                                 
4 Extraído de OLIVEIRA, José Ademir de. Cidades na selva. Manaus: Editora Valer, 2000. p.36. 
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milhões de toneladas de grãos e o governo recolheria US$ 320 

milhões de Adicional sobre Frete Marítimo. 

DIÁRIO DE CUIABÁ 

18/08/01 

__________________________________________________________________________

__________ 

O impacto das rodovias na estruturação do território 

 A abertura de grandes eixos rodoviários: Belém-Brasília/BR-14, Cuiabá-

Santarém/BR-163, Brasília-Acre/BR-29 etc., motivam o surgimento de inúmeras cidades, a 

dinamização de muitas outras que estavam estagnadas, ativa a circulação da produção e 

das pessoas, ou seja, a viscosidade criada a partir desses eixos rodoviários (em alguns 

casos conectados com hidrovias e ferrovias) é determinante para a fluidez e, portanto, para 

a articulação/estruturação do território. 

Belém

PARÁ

ACRE

Porto
Velho

Brasília

Imperatriz

NORTE
NORDESTE

SUDESTE

SUL

CENTRO -
OESTE Brasília

0 1 000  Km

Br14 e 
BR 29

Limite dos
 Estados

1965

Estradas asfaltadas

estradas não asfaltadas

1995

Fonte:REVISTA QUATRO RODAS, 1995  

FIGURA 1 – Estradas do Mato Grosso / Brasil 

É no contexto do desenvolvimento das grandes vias de comunicação da Amazônia 

brasileira que um amplo campo territorial foi aberto aos colonizadores. A BR-163, aberta ao 

longo da floresta e dos cerrados, liga Cuiabá no Mato Grosso a Santarém no Pará (Figura 

2). Esta via serviu de “porta de entrada" para a ocupação do Nortão do Mato Grosso e para 

o Sudoeste do Pará. A "homogeneidade" das condições naturais desse território, 
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interrompida tão somente pela presença dos rios e da Serra do Cachimbo, favoreceu a 

concentração do povoamento. 

 A imagem de satélite de 1975, revela somente pequenas áreas de desmatamentos 

realizados nas proximidades da BR-163, desenhada como um corredor no meio da 

vegetação (Figura 2a). Apesar dessas terras serem consideradas virgens, pelas companhias 

colonizadoras, observa-se indícios claros da presença humana nas margens do Teles Pires 

que são visivelmente anteriores à implantação da rodovia (presença de índios e/ou de 

posseiros). Ao contrário, mais a oeste desta imagem, parece não existir nenhum sinal de 

habitat humano, dez anos após a chegada de migrantes, a partir de muitos projetos públicos 

e privados, transformarem este mesmo espaço. 

 Sobre a imagem Landsat MSS de 1975, aparecem sete novos municípios num raio 

de aproximadamente 85 quilômetros. Sinop detém quase que a metade desse território, 

enquanto que os outros seis dividem os cinquenta quilômetros restantes (Figura 2a.). 

 A imagem Landsat de 1986, permite notar a importância das alterações durante uma 

dezena de anos e as diferenças do avanço da frente pioneira. Sobre este pequeno extrato 

da imagem (Figura 2b), é notável a disparidade na organização rural: a conquista aqui é 

diferente. Os dois conjuntos de desmatamentos maiores: um ao norte (Colider) e outro ao 

sul (Sinop) colocam em evidência as diferenças da conquista espacial. (contrariamente a 

Rondônia que apresenta uma certa uniformidade). Uma privilegia a conquista por pequenas 

manchas dispersadas e, a outra, grandes manchas. As disparidades espaciais, ou seja, o 

desenvolvimento dessas novas entidades administrativas depende da gestão dos 

organismos colonizadores e de seus responsáveis, uma vez que os projetos recebem 

colonos diferenciados quando ao local de origem e quanto a capacidade de investimento. 

 As infraestruturas das rodovias têm uma relação direta com a multiplicação dos 

projetos de colonização, da chegada dos colonos, dos investimentos realizados no domínio 

da agricultura e da criação de municípios. Este processo é representativo do caminhamento 

da sociedade brasileira e as conseqüências se manifestam no nível da organização espacial 

do país. Se a frente pioneira é ainda possível quem/o que poderia frear sua evolução? 

 O longo processo de conquista espacial do Brasil se desenvolve por etapas que 

necessitam de um tempo para valorização e consolidação dos espaços transformados. A 

cada grande período correspondem os avanços territoriais que produzem, ao mesmo tempo, 

a integração de novos espaços pioneiros e a introdução de uma nova produção agrícola. 

Durante os 500 anos de nossa história, a agricultura tem um papel motor nas dinâmicas 

espaciais motivando o deslocamento de milhares de famílias para as terras virgens situadas 

cada vez mais no interior, no oeste do país. 
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 A partir da metade do século XX, a Amazônia Legal, muito pouco povoada, tornou-se 

o alvo geográfico das conquistas de terras livres. No coração desse conjunto, está a região 

Centro-Oeste que, proporcionalmente à sua extensão, representa o espaço mais solicitado 

para a implantação de grandes e de pequenas explotações agrícolas pois que a divisão das 

terras se revela muito desequilibrada, a reforma agrária sendo sempre um problema 

subjacente. Os três Estados desta grande região, foram submetidos as transformações das 

novas performances agrícolas e são, parcialmente integradas no circuito do agro-sistema 

pelo viés do desenvolvimento da grande cultura notadamente nas áreas de cerrado. 

 Estas mutações intervêm no Brasil em plena transição demográfica, e favorecem que 

os programas gerados pelos poderes públicos ou por sociedades privadas encorajem os 

deslocamentos de numerosos ativos rurais. 

 Em menos de meio século, o Mato Grosso se transformou em terra de acolhida para 

uma parte dos candidatos a migrantes e, então, passou de um Estado periférico ou em 

reserva, para um Estado em fase de incorporação ao espaço nacional. É assim que entre os 

anos de 1970 a 1990, ele se mostra como um verdadeiro espaço de progressão da frente 

pioneira. O espírito de conquista, notadamente dos sulistas, o eixo da BR-163 – a estrada 

dos colonos – e sobretudo o papel das cooperativas privadas de colonização permitiram 

superar uma parte do "atraso" do desenvolvimento regional e de atrair a fronteira da 

ocupação humana. Como mostra os extratos das imagens de satélite, os desbravadores 

apropriaram o espaço tanto coberto de cerrados como da floresta amazônica. As iniciativas 

de colonização vão evoluir diferentemente segundo a localização geográficas mas, também, 

segundo as diferenças sócio-culturais dos seus agentes e sujeitos.  
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FIGURA 2 – Projeto de construção da BR-163 e Evolução do desmatamento entre 1975 e 

1986 ao longo da rodovia. 

Por uma leitura fotográfica da paisagem 

“ ...J´ai découvert que lire un paysage, c´était lire le temps” 

P. Chaunu, 1988 

A fotografia e a paisagem 

 A generalização e o uso utilitário da fotografia constituíram, ao longo dos anos, uma 

ferramenta de registro e de restituição das paisagens. 

 Quando o geógrafo Jean Brunhes e o mecenas Albert Kahn lançaram a operação 

"Arquivos do Planeta", não deixaram nenhuma dúvida sobre a finalidade dessa operação: 

"realizar um inventário fotográfico da superfície do globo ocupada e organizada pelo homem, 
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tal qual ela se apresentava no início do século XX. Jean Brunhes se inscreve no coração do 

projeto científico da geografia clássica, herdeira direta do paradigma da "vue raisonnée" 

vidaliana: observar para classificar e pensar as famílias dos fatos geográficos. Ele produz 

um sentido científico a partir da observação fotográfica. 

 Poder-se-ia identificar duas maneiras de fotografar uma paisagem. Uma, no registro 

poético, levaria a apresentação de uma "realidade em gênese". A outra seria mais 

simplesmente uma atividade de arquivagem do real. Se esta última maneira se presta a um 

estudo relevante de uma aproximação científica, a primeira se coloca mais diretamente 

sobre a experiência de explicitar, de forma mais simbólica, a paisagem. 

O geógrafo faz, de preferência, fotografias que registram a paisagem, o cotidiano das 

relações sociedade-natureza. 

A representação da paisagem 

 A construção e utilização de representações da paisagem, mesmo compreendidas 

no quadro de uma reflexão científica, não são jamais neutras. A escolha das visualizações 

condiciona, e é condicionada, pela análise e se instaura um laço complexo entre o 

pesquisador, a paisagem estudada, a imagem que é produzida e o público ao qual ela se 

endereça. 

 As fotografias de paisagem tomadas sobre o terreno, por exemplo, representam 

indiscutivelmente uma paisagem real, mas não são menos fortemente dependentes da 

reflexão dirigida sobre esta paisagem. A escolha do território fotografado, as condições da 

tomada da foto (distância, época etc.), tudo é determinado em função de uma vontade 

precisa de análise e de demonstração. Assim, as fotografias apresentadas neste artigo, 

foram selecionadas entre uma infinidade de clichês possíveis para ilustrar da melhor 

maneira possível os tipos de paisagens observadas. Não somente a fotografia deve ser 

representativa da paisagem mas, também, ela deve, se possível, concentrar todos os 

elementos característicos que são descritos, ainda que eles estejam raramente presentes 

com densidade e promiscuidade significativas na realidade. Mesmo quando as tomadas de 

fotos são aleatórias, elas observam sempre um princípio ou um protocolo fixado pela 

finalidade operacional dos documentos. 

 A representação da paisagem, qualquer que seja sua natureza, é, pois, fortemente 

sugestiva. Trata-se, em geral, não de visualizar uma paisagem tal qual ela é, mas, de 

preferência, de representar uma certa idéia dessa paisagem. A interpretação, 

contrariamente ao que se poderia acreditar, não é totalmente aberta, mas priorizada para 

certas conclusões. Essa manipulação da imagem da paisagem, como da imagem de todo 

objeto de estudo científico, faz parte da atitude de pesquisa e está a jusante da fase de 
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apresentação dos resultados: "a prática experimental passa pela pesquisa de um ponto de 

vista, de um olhar orientado sobre os objetos [...]. E para desvendar, construir, produzir seus 

objetos científicos os pesquisadores passam seu tempo a arranjar objetos de laboratório 

(imagens, instrumentos, fichas...) e a realçar os espaços de visibilidade" (MALLARD ª , 

1993). 

A Geo-foto-grafia 

 Inegavelmente é com Vidal de la Blache que a fotografia ganha um significado maior 

na representação da paisagem com a publicação, em 1908, da obra La France. Tableau 

géographique, isto é, uma reedição do Tableau de la géographie de la France, 

abundantemente ilustrado de fotografias comentadas5. 

 Isso representa a valorização de um método particular de análise6 que, partindo do 

projeto icnográfico exposto por Vidal de la Blache no início do livro, examina a maneira 

como ele representou, ou não, diferentes lugares da França, nessa obra, e os significados 

que ele produziu associando textos e imagens. 

 No Tableau de la géographie de la France (1903), que é o capítulo de introdução da 

obra Histoire de la France des origines jusqu'à la Révolution, de Ernest Lavisse, coube a 

Vidal de la Blache elaborar o quadro geográfico dos acontecimentos históricos. 

 Com a edição ilustrada de 1908, Vidal de la Blache submeteu seu Tableau inicial ao 

testemunho dos olhos. Para conceber a ilustração desse livro, que ganhava dessa vez o 

status de obra , ele solicitou a contribuição icnográfica da maior parte dos geógrafos 

universitários franceses da época. É assim que os geógrafos Brunhes, Demangeon, Gallois, 

de Martonne sobretudo, Vacher, Vélain, mas, também, o botânico Flahaut, o agrônomo 

Hitier e os geólogos Haug e Kilian lhe forneceram o essencial das 244 fotografias que essa 

edição contém. 

 Portanto, Vidal de la Blache avança rápido do ponto de vista ilustrativo para o ponto 

de vista científico, afirmando que "há um método geográfico de interpretar as paisagens". É 

preciso que a fotografia seja praticada num espírito geográfico, por pessoas que saibam ler 

a natureza. Não se trata mais do uso da fotografia como ilustração, mas de uma técnica de 

análise. 

 Os comentários que Vidal de la Blache associa às fotografias, comportam 

freqüentemente todos os anéis da cadeia (geologia, clima e geografia humana). 

                                                 
5 La France. Tableau géographique. Paris: Hachette, 1908.  
6 Somente partir do último decênio do século XIX é que a livraria Hachette começou a substituir as 
gravuras por fotografias  nas publicações geográficas.  
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 Em geral seu interesse se situa sobre as zonas de contactos geológicos e de 

contrastes topográficos bem visíveis (Pirineus, Vale do Rhône etc.) mais que sobre os 

espaços homogêneos. A geografia lablachiana é, sobretudo, excepcionalista. 

 Dos trabalhos dos homens, La Blache retira somente as culturas que eles 

desenvolvem, as estradas que eles constroem e, sobretudo, as diferentes formas de habitat 

rural considerado geralmente como um indicador da prosperidade do modo de vida e, 

portanto, da adaptação ao meio natural. Aqui, fica evidente a escolha icnográfica vidaliana, 

que pode ser resumida na sua célebre definição da geografia como "ciência dos lugares e 

não dos homens". 

A paisagem é a fisionomia de uma região. É nela que as relações sociedade-

natureza se materializam. As fotos são reveladoras de como a estrutura sócio-econômica, 

atuou e atua sobre a estrutura geoecológica para construir a paisagem atual. O pouco 

tempo de permanência de um mesmo modelo/padrão de ocupação regional é o grande 

responsável pela ausência de sinais mais marcantes da história paisagística nessa parcela 

do território brasileiro. 

 

 

BR-163, no período das chuvas: atoleiros. Foto histórica, cedida pela SINOP. 
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BR-163, no sítio onde foi instalada a Cidade de SINOP.Foto histórica, cedida pela SINOP. 

 

 

BR-163: entre Sorriso e Sinop. O asfalto, que deveria atender a logística de transporte, está 

em péssimas condições. (PASSOS: 20/10/2003) 

 

 

BR-163: trecho Cachimbo – Novo Progresso. (PASSOS: 21/08/2004) 

 

 

BR-163: os areiões da Serra do Cachimbo. . (PASSOS: 21/08/2004) 
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As “dunas continentais” da Serra do Cachimbo: elevadíssima potencialidadeerosiva. 

(PASSOS: 21/08/2004) 

 

 

BR-163: a solidão do pó colorido da Estrada. . (PASSOS: 22/08/2004) 

 

BR-163: no trecho da FLONA Tapajós.(PASSOS: 21/08/2004) 

 

Marco da BR-163, nas proximidades do 
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Salto Curuá. (PASSOS: 21/08/2004) 

 

BR-163: um dos raros trechos de boa 

consevação. . (PASSOS: 22/08/2004) 

 

BR-163: pontes precárias e cargas 

pesadas. (PASSOS: 27/08/2004) 

 

Uma – de todas – as pontes precárias 

da BR-163. (PASSOS: 23/08/2004) 

 

BR-163: A telecomunicação no Estado do 

Para está presente em todas as 

Comunidades. (PASSOS: 26/08/2004) 

 

BR-163: por onde passa uma carreta 

passa uma boiada. Com a expansão da 

soja, em áreas de pastagens degradadas 

(Mato Grosso), o gado é levado para as 

áreas de expansão das pastagens, 

formadas as custas da subtração da 

floresta.(Pará). (PASSOS: 20/10/2003) 

 

BR-163, em cuja placa de inauguração se 

lê:“O entroncamento destas rodovias de 
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integração nacional ocorreu em 9.12.72 

comemorado com a presença dos 

senhores ministros dos transportes, 

Mário David Andreazza e do interior, 

José Costa Cavalcante. (Passos: 27/8/04) 

BR-163 : De CUIABÁ a NOVA MUTUM/MT 
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A partir da divisão do Estado (1977) e do 

 processo de colonização e povoamento da 

Amazônia Mato-Grossense, Cuiabá assume 

a posição de Portal da Amazônia: a urbaniza- 

ção/verticalização foi um dos reflexos. 

 

Os sulistas se estabeleceram em áreas não 

valorizadas ou seja, preferiram estabecer os 

projetos de colonização no Médio Norte e no 

Nortão do Mato Grosso. Muitas áreas de cer- 

rado, anteriormente ocupadas pela pecuária 

Matogrossense nãoforam incorporadas ao 

processo de colonização, com exceção das 
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áreas de chapadões: Primavera do Leste, 

Campos Verdes etc. 

 

A valorização da soja nos mercados nacio- 

nais e internacionais motivou a expansão 

da soja em áreas de pastagens. Essa expan- 

são é muito seletiva, ou seja, o agricultor 

limita as atividades agrícolas às áreas de 

topografia favorável. 

BR-163 : De NOVA MUTUM a SINOP/MT 
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EVOLUÇÃO DO DESMATAMENTO NA REGIÃO DE SINOP – MT/BRASIL 

 

Extratos de cena LANDSAT MSS (canal 2 em 1975 e 1986) e TM7 (canal 3 em 1999). 

Fonte: TRFIC, tratamento V. DUBREUIL, COSTEL, LETG-UMR 6554 CNRS – Rennes 2 
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FIGURA - LANDSAT 1999 – CC 453. Observar: cidade de Sinop, às margens da BR-163, 

em formato de retângulo (cor azulada), à esquerda da imagem. 

 

Em 1970, motivada pelos incentivos fiscais concedidos 

pelo Governo Federal à ocupação da Amazônia Legal, a 

Colonizadora SINOP – Sociedade Imobiliária do 

Noroeste do Paraná – adquiriu grande extensão de 

terras, cobertas com cerrado e floresta e, em 1972, 

iniciou a colonização da Gleba Celeste. A partir dos lotes 

urbanos (15 x 45 m), foram traçados círculos e definidas 

as dimensões dos lotes rurais (5, 10, 20, 50, 100 e 200 

alqueires paulistas). A Gleba Celeste foi dividida em 4 

partes: Vera (1ª.), Santa Carmen (2ª.), Sinop/malha 

urbana (3ª.) e a 4ª parte (área rural). A abertura da BR-

163 foi determinante para a localização de Sinop e o 

“abandono” de Vera. Sinop passou a ser o pólo de 

radiação do desenvolvimento do projeto. A venda de 

lotes expandiu-se rapidamente, atraindo compradores de 

diversas regiões do País: paranaenses (67%), paulistas 

(16,83%), catarinenses (10,89%) e gaúchos (2,97%). A 

instalação da Agroquímica (foto central), para produção 
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de álcool a partir da mandioca, tinha como objetivo a 

fixação do pequeno produtor no campo: uma clara 

inspiração do modelo da Companhia de Terras Norte do 

Paraná. Com o fracasso da cultura do café muitos 

colonos abandonaram suas terras. Os que 

permaneceram, descapitalizados, foram apoiados pela 

cooperativa que contraiu empréstimos para manter os 

colonos e salvar o projeto de um fracasso total. A 

sustentabilidade econômica da Gleba, e de Sinop em 

particular, foi garantida pela exploração madeireira (foto 

abaixo). Atualmente, Sinop apresenta um forte 

dinamismo e reinvidica a posição de capital do possível 

futuro Estado do Nortão. A maior parte dos 

estabelecimentos rurais (66%) dedica-se à pecuária, à 

lavoura temporária (15%) e à produção mista (10%). A 

organização do espaço rural espelha a busca de 

alternativas para o desenvolvimento do município, mas 

apresenta ainda fraca produção agrícola, em parte 

decorrente das condições físicas limitantes. Os 

desmatamentos, ocorridos de forma indiscriminada 

deram lugar a uma paisagem de pequenas pastagens, 

com sinais de erosão. A distancia dos grandes centros 

consumidores (São Paulo, mais ou menos 2.200 km), 

inviabiliza a produção em pequena escala. A saída é a 

industrializar, ou seja, criar valor agregado. Os custos de 

frente, com o açúcar, por exemplo, são impraticáveis: R$ 

220,00/240,00 a tonelada até os Portos de 

Santos/Paranaguá. As indústrias paulistas estão ociosas 

e, portanto, são imbatíveis numa possível concorrência 

com o álcool produzido na região. Em Sinop, o custo de 

produção é igual ou maior que em São Paulo. O que é 

viável em Sinop? Soja? Milho? Cana-de-açúcar? 

Qualquer dessas alternativas exigiria mudança no 

“parque de máquina” da Agroquímica e, claro, na 

mentalidade/cultura do pequeno-médio produtor. A 

Agroquímica trabalha com o cenário do asfaltamento da 

BR-163, viabilizando a exportação via Porto de 

Santarém. As grandes trades – Cargill, Bunge, ADM – 
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apostam na expansão da soja e, também, no asfalto da 

BR-163 até Santarém. 

BR-163 : De CLÁUDIA a CACHIMBO/MT 

 

 

FIGURA -Grandes fazendas, município de Colider/MT. Landsat TM: 226-67, 19/8/1999. 
CC 453. COSTEL-2002. 
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 No trecho entre Cachimbo/divisa dos dois Estados e Cláudia/MT, o que mais chama 

a atenção são as grandes propriedades que se dedicam à pecuária. Regra geral, as grandes 

fazendas dessa “região” apresentam formas geométricas e extensão de mais de dez mil 

hectares e aparecem sobre as imagens satelitares como clareiras artificiais inseridas no 

coração da floresta (Figura ). Esse tipo de propriedade está geralmente especializada na 

criação de zebu/nelore (cria e engorda); o essencial da ocupação do solo é de pastagens 

artificiais, com exceção do sul de Sinop, onde as grandes áreas de plantio (soja, milho e 

algodão) estão igualmente presentes. Nos últimos três anos, observa-se significativa 

expansão da soja para áreas de floresta e mesmo de pastagens em consonância com o 

aquecimento do mercado internacional de soja. 

 

Fazenda de cria e engorda de Nelore, no 

município de Colíder/MT. 

 

As placas, indicando a chegada das grandes 

trades – Cargil/Vera – é suficiente para mo- 

tivar desmatamentos objetivando o plantio 

de grãos, notadamente de soja. 
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FIGURA : Carlinda/MT. Landsat 7 ETM+: 227-67. 

CC 453. 10.08/1999 – COSTEL - 2002 

 Projeto de colonização pública, efetuado pelo INCRA – Instituto Nacional de 

Colonização Agrícola e Reforma Agrária -, no município de Carlinda/MT. Os lotes de 50 

hectares foram distribuídos às famílias de colonos, que praticam agricultura de subsistência 

(mandioca, arroz, feijão) e algumas culturas comerciais (mais freqüentemente o café). De 

início concentrado à margem da estrada o desmatamento evolui progressivamente para o 

interior do lote e desenha uma geometria em forma de “espinha de peixe”, muito 

característica. 

 

Cidade de Carlinda: retrato da pobreza deixa- 
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da nas áreas de colonização pública (INCRA) 

 

A Castanha do Pará, importante fonte de 

renda para as populações mais carentes. Fo- 

to obtida na BR-163, proximidades de Itaúba 

 

O modelo de desenvolvimento, pilotado pelo 

Agro-negócio é excludente. Foto obtida numa 

Carvoaria de Guarantã do Norte (28/8/04) 

BR-163: CACHIMBO/PA a NOVO PROGRESSO/PA 
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BR-163 : DE NOVO PROGRESSO a CACHIMBO / PARÁ

BR-163

 

O trecho Cachimbo a Novo Progresso é o menos povoado ao longo de 

toda a BR-163, notadamente os primeiros cem quilômetros após a divisa 

com o estado do Mato Grosso, por várias razões: (a) presença da base 

do Exército; (b) topografia movimentada; © presença de várias áreas de 

reserva indígena; © solo extremamente arenoso (dunas continentais), 

entre outras. 

 

Cachoeira do Curuá 
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O processo de assoreamento avançado é 

observado em cursos d´água inseridos em 

áreas relativamente bem protegidas pela 

cobertura vegetal de mata-de-transição. 

 

Corte na Serra do Cachimbo para a abertura 

do leito da BR-163. 

BR-163 – NOVO PROGRESSO a TRAIRÃO/PA 

 11304 



Anais do X Encontro de Geógrafos da América Latina – 20 a 26 de março de 2005 – Universidade de São Paulo 

BR-163 : DE TRAIRÃO a NOVO PROGRESSO - PARÁ

Novo Progresso

BR-163

O destaque, no trecho entre Trairão e Novo Progresso, está na presença das 
centenas de grandes serrarias que, motivam o desmatamento e, também, 
o surgimento de inúmeras  curruptelas - pequenas vilas -. Novo Progresso já 
desponta como centro aglutinador das atividades ligadas ao comércio de 
madeira e dos serviços gerais. As “pequenas” clareiras, pouco perceptíveis
na escala da imagem Landsat (1:250.000), acusam a presença de “sulistas”
que se deslocam do Médio Norte do Mato Grosso - notadamente - e  mantêm 
a expectativa de plantio da soja...., Assim que a BR-163 seja asfaltada.  

 

Posto de Fiscalização na vila de Morais de 

Almeida. 

 

Telecomunicações do Pará, presente em 
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todas as Comunidades estabelecidas ao 

longo da BR-163. 

 

A igreja, presente em todas as Comunida 

Dês estabelecidas ao longo da BR-163. 

 

O modesto restaurante, no mais difícil 

trecho da BR-163: o Vale do Aruri 

 

As queimadas, mais usuais nas áreas de 

relevo acidentado. 

 

Carreta, transportando toras de madeira 

extraída da floresta amazônica. As toras, 

depois de beneficiada é exportada, via Porto 

de Itaituba-Santarém. 

BR-163 : DE TRAIRÃO a SANTARÉM– PARÁ 
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BR-163 : SANTARÉM a TRAIRÃO / PARÁ

Ri
o 

Ta
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jó

s
Fl
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 d
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a

p
a

jó
s

BR-163

SANTARÉM

Rio Amazonas

O trecho, entre Santarém e Trairão, se notabiliza pela presença: (a) da Floresta 
Nacional do Tapajós; (b) pelo desmatamento efetuado no território entre esta
BR e a Transamazônica/Rio Xingu, ou seja, nas áreas de assentamento de colonos, 
a partir de 1972 que, atualmente, se dedicam à cultura da Pimenta do Reino e da
lavoura branca. Muitos declararam que estão à espera dos sulistas/plantadores de
soja para, então, venderem os seus lotes (100 hectares) e se deslocarem para o 
interior da floresta amazônica, nos Travessões.  

 

Amazon Park Hotel, inaugurado em 1972, 

pelo, então Presidente da República, Emílio 

G. Médici, em consonância com o projeto 

de integração da Amazônia. 
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Rurópolis, no entroncamento da BR-163 

com a Transamazônica, no estado do Pará. 

A vila que deveria alavancar o desenvolvi- 

mento regional, dando sustentação social 

aos colonos instalados ao longo das rodo- 

vias, acabou virando depósito de pobres 

e de pobreza. 

 

A Pimenta do Reino, principal cultura dos 

colonos instalados pelo INCRA (1972) em 

lotes de cem hectares. Atualmente, esta 

cultura e os colonos, em crise, aguardam 

a chegada dos sulistas para, então, vende- 

rem o lote e se deslocar mais para o inte- 

rior da floresta: pobreza faz, também, mal 

ao meio ambiente. 

 

Casa de Caboclo: pobreza e isolamento. 

 

Colono, com carga completa, no seu possível 

meio de transporte: a bicicleta. Dois dias de 

viagem – do lote a Santarém – para vender 

sete quilos de Pimenta do Reino, oito gali- 

nhas e doce caseiro. Com o dinheiro, cerca 

de R$ 120,00, comprará os mantimentos que 

necessita: café, açúcar, sal.... 

 

Trairão, na euforia atual das serrarias, e mui- 

ta desconfiança/incerteza em relação ao 

futuro. 

Considerações finais 

 A geo-foto-grafia da BR-163 – Cuiabá/MT a Santarém/PA cumpre o seu objetivo maior, ou seja, o de 
apresentar, a partir de um documentário fotográfico, o processo de avanço da fronteira agrícola ao longo desse 
significativo eixo, considerado, inicialmente, como a "estrada dos colonos" e, atualmente, de forma muito 
explícita, como "corredor de exportação", ou seja, o caminho mais curto entre a soja produzida no Nortão do 
Mato Grosso e os mercados internacionais. 

 As observações, entrevistas etc. que realizamos ao longo da viagem de estudos - 17 a 31 de agosto de 
2004 – acrescidas da sedimentação do nosso fazer geografia, permitem afirmar que: 

o processo de exclusão dos pequenos agricultores, assentados ao longo da BR-163 e da Transamazônica, será 
ainda mais acentuado com o asfaltamento da BR-163, ou seja, com a chegada do agronegócio; 
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a presença da Cargill, no Porto de Santarém, motiva o deslocamento de grandes produtores de grãos que, 
inicialmente, chegaram ao Médio Norte do Mato Grosso; 

as grandes trades estão definindo uma escala de produção caracterizada pela grande propriedade com grande 
produção, ou seja, um modelo produtivista pouco preocupado com as questões sócioambientais. 
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