
elaboracio apressada de pianos de 
coloniza~lo num processo em que 

OS 6rgios tecnicamente competentes SO sao 
consultados quando a decisio de implan
tar OS projetOS ja foi tomada e a tonica 
da politica de desenvolvimento que vern 
sendo empreendida na Amaz6nia. Grandes 
projetos sio iniciados por decisoes de cu
pula, e a pesquisa cientifica fica limitada 
a tentativa de minimizar OS efeitOS delete
rios de desdobramentos que ja foram de
cretados. A colonizacio que vem sendo 
promovida pelo governo em Rond6nia e 
um exemplo eloquente desse padrao de 
miopia polftica: implantam-se ali, cada vez 
mais, projetos em areas provadamente 
inadequadas. 

Em maio de 1981, teve inicio o Progra
ma de Desenvolvimento Regional do No
roeste (Polonoroeste) que, financiado pe
lo Banco Mundial, tinha por objetivo pre
cipuo promover 0 desenvolvimento econo
mico de Rondonia. Elemento central do 

• • programa era reconstru1r e pavamentar urna 
importante via de acesso ao estado: a ro .. 
dovia Cuiaba-Porto Velho (BR-364). Con· 
cluido o asfaltamento de seus 1.500 km, em 
setembro de 1984, ela foi rebatizada Ma
rechal Rondon. A partir de entio, o fluxo 
migrat6rio para o estado se intensificou. 
Nos tres primeiros meses de 1985, IS mil 
famflias chegaram a Rondonia. Em julho 
daquele ano, 50.000 aguardavam assenta
mento. 

0 or~ento do Polonoroeste para o pe
riodo 1981-1985 {1,55 bilhio de d6lares) 
destinava 57f1Jo a rodovia. 0 restante era as· 
sim distribufdo: 23f1Jo para a coloniza~o de 
novas areas, lJCVo para desenvolvimento ru· 
ral, 30Jo para servi~os de titulos de terra, 
3'lo para prot~o do ambiente (ai inclui
das as quest<>es indigenas) e O,SO!o para pes
quisas cientificas. 

emprestimo do Banco Mundial exi
gia urn estudo detalhado das areas e 

dos solos, que ficou a cargo da Empre
sa Brasileira de Pesquisa Agropecuaria 
(Embrapa). Numa primeira fase, esse es
tudo deveria abranger toda a zona de in
fluencia do Polonoroeste (todo o estado de 
RondOnia e metade de Mato Grosso), nu
ma escala de I :250.000. As areas identifi
cadas como promissoras para coloniza~ao 
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seriam entio analisadas numa escala de 
1 :50.000, para se determinar sua capacida
de de suporte. 

Em si mesmo, o plano parecia ser uma 
boa maneira de minimizar os problemas 
que tinham marcado os projetos anterio
res ~ Ocorre que, muito antes de os levan
tamentos se completarem, autoridades su
periores ja tinham decidido que os proje
tos de ocupa~o seriam levados adiante e 
escolhido locais especificos para sua im
planta~ao. Em maio de 1982, o governa
dor de Rondonia anunciava que pelo me
nos 150.000 familias seriam instaladas no 
vale do rio Guapore, nos projetos de Sa
matima, Concei~ao, Terra Firme e Born 
Principio (figura I). Aflrmava ainda que, 
num prazo de cinco anos, outras 150.000 
poderiam ser absorvidas, "racionalmente 

e sem atropelos'', em outro locai doe -
tado. 

Mais tarde, no mesmo ano, a Embrapa 
liberou os mapas de aptidao do olo, mas 
com apenas I I 4 do nivel de detalhe previs
to para essa primeira fase. 0 mapa de 
l :500.000 (Embrapa, 1982 e Comissao E -
tadual de Planejamento Rural CEPA
RO, 1983) revelavam que os a sentamen
tos projetados localizavam- e em area de 
solos muito pobres. De fato, informac;oe 
em escala grosseira (mapas de 1:1.000.000 
baseados em imagens de I :250.000), ja di -
poniveis antes que esses pianos fo em ini
ciados, evidenciavam o baixo potencial 
agricola das areas escolhida para a implan
ta~ao dos novos projeto . 

0 Polonoroeste previa a colonizacao das 
seguintes areas: Cujubim, Samauma, Ter- a. 
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ra Firme, Capitao Silvio e Mannelo. Uru
pa e Machadinho eram areas de ocupa~ao 
mai antigas, que o programa financiou em 
1985. J a a area de coloniza~ao de Born 
Principio foi planejada pelo Finsocial, nao 
sendo parte do Polonoroeste. Toda a co
loniza~io e executada pelo lnstituto Nacio
nal de Colonizac;ao e Reforma Agraria. 

a primeira meta de da decada de 1970, 
haviam sido iniciados cinco Projetos 

Integrados de Coloniza~io (PICs): Ouro 
Preto, Sidney Girio, Ji-Parana, Padre 
Adolfo Rohl e Paulo Assis Ribeiro. Se
guiram-se dois Projetos de Assentamento 
Dirigido (PADs): Burareiro e Marechal 
Dutra (os PlCs asseguravam mais servi~os 
govemamentais aos colonos que os PADs}. 
Todas essas areas dividiam-se predominan
temente em lotes de cern hectares (ha), com 
excec;ao de Burareiro, onde lotes de 500 ha 
foram vendidos por licita~io. Nesses pro
jetos, cada colono como prescreve o C6-
digo Florestal Brasileiro devia conser
var a noresta em metade de seu lote. Ma 

• 

nunca se fez cumprir essa exigencia legal. 
iniciativa de coloniza~ao foram re

tomadas em 1982, quando e iniciou a im-
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planta~o de Urupa. Ali, as familias rece
beram lotes de SO ha. Em Machadinho, 
projeto iniciado em 1984, foram destina
do. 60 ha a cada familia. No projeto e
guinte, Cujubim, os lotes foram de 100 ha, 
a sim como em Born Principia (projeto 
Finsocial) e Terra Firme. Nestes projetos, 
metade dos totes fica localizada a panet 
formando uma "reserva norestal em blo
co". Diga-se de passagem que muitas ja fo
ram invadida por poss~iros. 

Os pianos para as areas de Concei~ao, 
Samauma e Capitio Silvio preveem lotes 
de I 00 ha. Para Marmelo, preveem .. se 40 
ha por farru1ia. A area total dos projetos 
planejados corresponde a rna is de 1 500Jo da 
area de todos OS projetos ja implantados, 

• anttgos e novos. 
0 Banco Mundial sugeriu a reducao do 

tamanho dos lotes nos projetos em Ron
donia, para que maior numero de familias 
pos a ser acomodado numa mesma area. 
Outra vantagem dos lotes menores seria o 
desencorajamento do uso da terra para for
macao de pastagenl. 0 numero sempre 
crescente de migrantes que chegam a Ron
donia de de que a BR-364 foi asfaltada re
forc;a a tendencia a reduzir os lotes. 
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om exce~ao de urn projeto (Sidney 
._.__... Girao ), as cinco area · · antigas ·' de 

colonizacao tern solos mai ferteis que o 
projetos mais recente (Urupa e Machadi
nho} e que os planejados (Cujubim, Sa
mauma, Born Pri~cipio, Terra Firme, Ca
pitao Silvio e Marmelo). 

Sidney Girao e urn ca o e pecial por ra· 
zoes geopoliticas. 0 projeto foi localizado 
fora da zona fertil, como objetivo de ocu
par a regiao pr6xima a fronteira do Brasil 
com a Bolivia. A area pennaneceu parcial
mente desocupada, mesmo quando os de
mais projetos implantados no estado ja nao 
podiam absorver as familia em busca de 
terra. Me mo oficialmente, reconheceua e 
que os maus re ultado ali obtidos e de
viam a baixa fertilidade da terra. 

A figura 2 permite comparar as terras 
dos projetos ja implantado e do planeja
dos. A 31 categoria de aptidao detecta
das nas areas dos projetos foram engloba
das em grupos maiores, apresentados em 
ordem decrescente de fertilidade. 0 pro
jetos foram classificados em "antigo ", 
"novos, e "planejado ", e, dentro des as 
classes, arrolado em ordem de percentual 
deere cente de olos clas i ficados como • 
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bons para a agricultura, com baixa ou me
dia exigencia de insumos ( ou, na ausencia 
de tais solos, em ordem decrescente de per
centual de solos bons para a agricultura 
com grande exigencia de insumos). 

A inclusio das areas nas varias catego
rias de aptidio do solo foi determinada 
com base em mapas da Embrapa, em es
cala de l:SOO.OOO. Sobrepondo-lhes uma 
grade de I x I mm, contaram-se os qua
drados que tinham pelo menos SO.,o de sua 
area dcntro de cada unidade do mapa. 

A classifica~o proposta pela Embrapa 
para avaliar a aptidio do solo exige algu
mas precau~Oes. Em primeiro Iugar, deve
se ter em mente que alguns dos usos da ter
ra sugeridos sio pouco realistas quando sc 
oonsideram os resultados agricolas que vem 
sendo obtidos na Amazonia nos ultimos 
anos. E questionavel tambem a recomen
da~o do uso de solos pouco ferteis para 
a forma~io de pastos (grupo 4): eles decli
nam rapidamente em decorrencia do de
crescimo de fosfato, da compacta~o e da 
invasio por ervas daninhas. A silvicultura 
eu1 solos muito pobres (grupo 5) pode tam
hem redundar em resultados insatisfat6-
rios, como ocorreu nos solos mais pobres 
do projeto Jari. 

E preciso ainda ter cautela ao interpre
tar os mapas que indicam a adequa~io de 
vastas areas para usos que exigem desflo
restamento. Nio se deve inferir que se es
teja prescrevendo desmatamentos de tais 
magnitudes.. Alias, o desmatamento em 
Rond6nia ja crescia em taxas exponenciais 
em 1983 (segundo 0 ultimo levantamento 
por satelite divulgado) antes, portanto, 
da intensifica~io do suno migrat6rio pro
piciado pelo asfaltamento da BR-346 (ver 
''Rondonia: sem florestas na pr6xima de
cada?", em Ciencia Hoje n? 19, p. 92)~ Os 
custos ambientais do desflorestamento sio 
significativos e estio associados a escala do 
empreendimento {ver Ciencia Hoje n? 10, 
especial sobre Amazonia, e '' Rond<>nia, a 
farsa das reservas' •, ern Ciencia Hoje n? 
17, p. 90). 

A pior qualidade da terra nos projetos 
novos e planejados e evidenciada na figu
ra 3. 0 percentual medio da area classifi
cada como "boa", com a menor exigen
cia de insumos, e ligeiramente mais alto nos 

• • novos projetos que nos antagos porque em 
Urupa ha uma area de solo born. Ainda as
sim, mais de 900Jo das terras incluem-se en
tre solos que nao chegam a ser de 6tima 
qualidade. 0 percentual de terra de quali
dade pelo menos mediana sofre um decli
nio constante dos projetos antigos para os 
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planejados. Nestes ultimos, a quantidade 
de terra classificada como "boa" para a 
agricultura, com pequena ou media exigen
cia de insumos, e insignificante (0,13.,o). 
Como os migrantes sem terra, a serem as
sentados nesses projetos, nio poderio cus
tear a fertiliza~o maci~ e outros insumos 
necessarios para a cultura aravel de solos 
mais pobres, seus esfor~os estario fadados 
ao fracasso. 

modo como os 6rgios de governo 
vem empreendendo a coloniza~o de 

Rondonia, como alias de toda a Amazo
nia brasileira, nio atribui o devido peso a 
efeitos de Iongo prazo e mesmo a impac
tos de medio e curto prazos sobre o ho
mem. Uma das conclusc>es a extrair do ma
logro dos projetos que v~m sendo implan
tados em Rondonia e a necessidade da rees-

trutur~o dos processos de tomada de de
cisio, de tal modo que os aspectos agro-
nomicos, ambientes e humanos de qualquer 
iniciativa proposta scj avaliados numa 
ctapa preliminar. As avalia~ devcm pre
ceder nio s6 o inicio da execu~o clas obras 
publicas envolvidas, mas a tomada de qual
quer decisio sobrc a realiza~o do projeto 
em sua totalidade, ai incluida sua 
localiza~o. 

A pobreza dos solos dos projetos de co
loniza~o que com~ a scr implantados 
reflete o fato de que a melhor terra para 
a agricultura ja foi tomada. Os primeiros 
colonos a chegar reivinclicam as melhores 
terras. Estradas e outras obras de infra
estrutura implantadas em fun~o dos pri
meiros projetos propiciam a intensifica~o 
das ondas de migracao. A pres.~o politica 
gerada pelo afluxo crescente de migrantes 
conduz a implanta~io de outras estradas 
e esquemas de coloniza~io, com poucas 
chances de exito, numa sequencia de even
tos deploravel e bastante previsivel. 

A necessidade de encarar o fato de que 
Rondonia como a Amazonia em geral 
- tem recursos finitos em materia deter
ras agricultaveis tende a se impor, pela for· 
~a dos fatos .. A absorcio de popula~io e 
a expansao da fronteira terio, inevitavd
mente, urn ftm, seja imposto pelas limita
~Oes naturais do ambiente, seja estabeleci
do por decisaes humanas conscientes. 

Nota: a materia contem trechos adaptados dear
tigo publicado pclo autor em lnterciencia vol. 
11, n~ S, 1986. 
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