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RESUMO: Este artigo tem como eixo principal compreender a expansão do agronegócio na Amazônia 

meridional e analisar como essa atividade econômica tem se efetivado na expansão da fronteira agrícola 

do município de Vilhena, sul do Estado de Rondônia. Em função das novas características impostas pelo 

mercado externo, as relações econômicas de ordem global se efetivam com a apropriação do território. 

Desse modo, o território se reestrutura para suprir a demanda de produção econômica, apresentando 

novas funcionalidades regionais. Os resultados dessas transformações estão relacionados com o processo 

atual de globalização da economia, que produz implicações nas transformações territoriais, sociais e 

econômicas desse município. As novas relações cidade e campo que surgem em função do cultivo de 

grãos de soja formam novos arranjos territoriais em Vilhena, o que exige um ajustamento da cidade na 

incorporação de novos sistemas de objetos geográficos para responder às demandas do campo. No 

período atual a “aproximação” dos lugares se constitui decorrente da expansão da fronteira agrícola e as 

dinâmicas das escalas geográficas de ação dos agentes públicos, econômicos e sociais que engendram as 

condições para uma reestruturação territorial, sobretudo, quando se considera que na atualidade essas 

atividades são cada vez mais interdependentes e portadoras de razão e escala globalizada. Nessa 

perspectiva, o texto problematiza essas transformações geográficas na Amazônia brasileira, onde a 

agricultura apresenta feixes de modernização e campos de conflitos sociais e territoriais. Uma variável 

dessas transformações está no deslocamento populacional intra-regional, pois, a modernização da 

agricultura produz uma concentração de terras e uma vigorosa migração populacional. Diante dessas 

situações, o Estado como agente territorial tem desenvolvido ações geoestratégicas voltadas para preparar 

o território da produção agrícola na ótica das grandes empresas, dos grandes capitais, onde amplos 

projetos de infra-estruturas são planejados para um desenvolvimento econômico voltado ao mercado 

externo. Todas essas movimentações no território objetivam uma especialização produtiva que alicerça o 

avanço da agricultura capitalizada. Na Amazônia essas dinâmicas da economia globalizada conduzem a 

uma renovação da fluidez territorial pelas redes geográficas, junto com o avanço do agronegócio, traduz-

se num meio geográfico técnico-cientifico-informacional, tornando os locais periféricos em lócus da 

produção globalizada. Diante disso, as novas modalidades de apropriação do território são impostas com 

maior vigor neste início do século XXI, tendo como foco principal o processo de globalização e os meios 

de produção. Assim, a durabilidade dos produtos, a quantidade e a qualidade têm que ser adequados aos 

padrões de exigência para atender às solicitações do mercado externo. Para o atendimento de tais 

demandas novos territórios produtivos são estruturados e isso é entendido como uma dimensão 

fundamental da globalização. Pois, a apropriação do espaço geográfico se efetivou principalmente pelo 

modo de expansão do capital incorporando assim novas regiões. Então, dessa maneira, os 

empreendimentos estabelecem sua escala de produção no espaço de forma estratégica para uma maior 

efetivação da produção, buscando maiores vantagens econômicas e se alocando em municípios que 

ofereçam suporte para produção e circulação das mercadorias. Para os procedimentos técnicos dessa 

pesquisa, os dados estatísticos foram coletados no Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) e 

nos trabalhos de campo. A sistematização seguiu uma análise estatístico-catográfica gerada no software 

de cartografia temática PHILCARTO. 
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Introdução 

 

Este artigo tem como eixo principal compreender a expansão do agronegócio na 

Amazônia meridional e analisar como esta atividade tem se efetivado na expansão da 

fronteira agrícola do município de Vilhena, sul do Estado de Rondônia. Em função das 
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novas características impostas pelo mercado externo, as relações econômicas de ordem 

global se efetivam com a apropriação do território. 

Desse modo, o território se reestrutura para suprir a demanda de produção 

econômica, apresentando novas funcionalidades regionais. Os resultados dessas 

transformações estão relacionados com o processo atual de globalização da economia, 

tendo suas implicações nas transformações territoriais, sociais e econômicas desse 

município. As novas relações cidade e campo que surgem em função do cultivo de 

grãos de soja formam novos arranjos territoriais em Vilhena, exigindo um ajustamento 

da cidade na incorporação de novos sistemas de objetos geográficos para responder às 

demandas do campo. 

No período atual a “aproximação” dos lugares se constitui decorrente da 

expansão da fronteira agrícola e as dinâmicas das escalas geográficas de ação dos 

agentes públicos, econômicos e sociais engendram as condições para uma 

reestruturação territorial, sobretudo, quando se considera que na atualidade essas 

atividades são cada vez mais interdependentes e portadoras de razão e escala 

globalizada. 

Nessa perspectiva, o texto problematiza essas transformações geográficas na 

Amazônia brasileira, onde a agricultura apresenta feixes de modernização e campos de 

conflitos sociais e territoriais. 
 

Amazônia e o Agronegócio 

 

Neste início de século a compreensão do processo de expansão e transformação 

do espaço geográfico na Amazônia revela as estratégias dos agentes públicos e privados 

na condução do agronegócio relacionado à demanda do mercado externo. Essa nova 

agenda de discussão na Amazônia implica na operacionalização da gestão da malha 

territorial, ou seja, controle, estratégia e projetos (Becker, 2003; Machado, 1992). 

Diante de um processo de intensa modificação, principalmente nas atividades 

relacionadas ao agronegócio ou “agribusiness”, verifica-se um encadeamento 

geográfico das atividades relacionadas com o processamento e a distribuição de 

insumos agrícolas, do seu armazenamento, processamento e a distribuição do produto 

final (ZYLBERSZTAJN, 2000 apud, SILVEIRA, 2005). Para tanto, toda forma de 

produção está baseada em um procedimento organizacional, o que torna todo ciclo mais 

eficiente (Fluxograma 1), pois, a dinâmica do mercado global exige um 

aperfeiçoamento dos métodos ligados a produção do agronegócio. 

 

Fluxograma 1: Procedimento Organizacional do Agronegócio 

 

 

 
Fonte: ZYLBERSZTAJN, 2000 apud, SILVEIRA, 2005. 

Elaborado por: Diego Alves Lus - 2009 

 

 

A expansão do agronegócio, no caso do município de Vilhena, sul do Estado de 

Rondônia, destacando-se na produção grãos, principalmente de soja, torna o território 

extremamente voltado para uma expansão de suas fronteiras agrícolas. Assim, a 

modernização dos meios de produção tem por característica a inserção do 

desenvolvimento do agronegócio (soja, milho, pecuária) fazendo com que as fronteiras 

antes estabelecidas mudem seu modo de delimitação territorial. 

Insumos Produção  Armazenamento Consumidor Distribuição 



A dinâmica das atividades agrícolas estabelece níveis de escalas geográficas que 

modificam o ordenamento territorial. A compreensão por ordem (escala mundial) se 

estabelece numa região trazendo subsídios e infra-estrutura, tornando o território 

voltado para produzir um determinado produto para abastecer a economia global e 

também causando a desordem (escala local), quando se insere no palco das 

manifestações da sociedade e nas desigualdades existente na relação de poder (DIAS, 

2007). Desse modo, o desenvolvimento da estratégia se efetiva quando se torna 

necessário uma ordem e um controle do espaço, que se dará através da delimitação do 

território se formando a partir da apreensão do espaço, relação de poder neste espaço 

(RAFFESTIN, 1993). 

Neste processo a atividade relacionada à logística destinada a obter os melhores 

eixos de deslocamentos, com o objetivo de diminuir os custos dos produtos tornando-os 

mais competitivos, ter estoques para se efetuar transações no período em que o produto 

estiver em escassez, assim, o produto tem uma cotação com um maior preço e com isso 

as empresas terão os lucros satisfatórios, maior agilidade nas entregas, ter também o 

controle das transmissões dos dados, tornando os processos mais instantâneos e de 

confiança (RODRIGUES, 2002). A expansão dessas áreas se dá pelo fato de serem 

locais estratégicos para a produção, o armazenamento e o escoamento e desse modo vão 

ampliando sua expansão territorial. Isso pode ser verificado no Cartograma 1, em que se 

tem o estabelecimento de áreas destinadas à produção de grãos no estado de Rondônia, 

e com um destaque para o maior produtor de grãos de soja do estado o município de 

Vilhena. Essa dinâmica impõe uma geografia agrícola recente, onde os espaços são 

apropriados, formando um fator sócio-espacial diferenciado pelas novas vertentes de 

produção destinadas a abastecer o mercado externo.   
 

 

Cartograma 1 – Rondônia: produção de soja (ton.) 2006 

 
Fonte: IBGE 

Realizado com Philcarto - http://perso.club-internet.fr/philgeo 

 

Os significativos avanços desses cultivos estão relacionados com a evolução das 

técnicas utilizadas no processo produtivo, sendo dessa forma as pesquisas científicas e a 
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tecnologia a base desse aumento significativo da produção agrícola. A modernização na 

agricultura em Rondônia tem o seu crescimento na base do setor exportador, e o 

aumento do maquinário, especialmente tratores, é um indicador importante dessas 

mudanças no campo. Para Arroyo este fato se configura da seguinte forma: “as frações 

do território vinculado ao mercado externo estão em permanente transformação por via 

da ação de empresas e instituições que operam, ou se projetam na escala mundial” 

(2003, p. 439). Esses fatos vão configurar as mudanças de estratégias e é em função 

disso que há o deslocamento geográfico das atividades, pois, o Estado tem o poder de 

atrair as empresas que vão engendrar as modificações no território. 

Assim, os níveis de crescimento das cidades estão também alicerçados nas 

diferentes etapas de desenvolvimento que uma determinada área representa, tanto em 

relação ao nível de ciência e tecnologia, como também na difusão das ações 

estabelecida seja pelos agentes públicos e privados. Em Rondônia a concentração que 

existia principalmente na capital (Porto Velho), onde os maiores números de empregos, 

mão- de-obra qualificada etc, eram oferecidos tende na atualidade a se expandir para as 

cidades de pequenos e médios portes. Então, as reordenações da dinâmica sócio-

espacial das atividades estão ligadas com a categoria de espaço global e local, onde cada 

instância do processo estabelece uma forma dialética que configuram novas 

geoestratégias (VIEIRA & VIEIRA, 2003). 

Desse modo os deslocamentos populacionais no território têm por característica 

impor uma movimentação entre os municípios alterando os dados e os recursos 

destinados para cada região, sejam em termos de recursos privados como os que são 

estabelecidos pela ação pública, que destinam de acordo com o número de habitantes e 

as suas necessidades de suporte. 
 

 

O território e o avanço dos espaços da globalização 

 

A produção do território se estabelece em função da intensidade dos 

investimentos, sendo esses alocados no lugar onde se percebe a tendência de 

desenvolvimento da produção econômica. Diante disso, as novas modalidades de 

apropriação do território são impostas com maior vigor neste início do século XXI, 

tendo como foco principal o processo de globalização e os meios de produção. Assim, a 

durabilidade dos produtos, a quantidade e a qualidade têm que ser adequados aos 

padrões de exigência para atender às solicitações do mercado externo.  

Para o atendimento de tais demandas novos territórios produtivos são 

estruturados e isso é entendido como uma dimensão fundamental da globalização. Pois, 

a apropriação do espaço geográfico se efetivou principalmente pelo modo de expansão 

do capital incorporando assim os espaços (SENE, 2003). Então, dessa maneira, os 

empreendimentos estabelecem sua escala de produção no espaço de forma estratégica 

para uma maior efetivação da produção, buscando maiores vantagens econômicas e se 

alocando em municípios que ofereçam suporte para produção e circulação das 

mercadorias (SILVA, 2005). 

Devido a este fato o território tem seus acréscimos de ciência e técnica, e o 

espaço geográfico se apropria de novas características que definem seu local de 

produção (SANTOS & SILVEIRA, 2005). A mudança da técnica de apropriação do 

território traz consigo o avanço dos espaços de globalização, promovendo as 

transformações territoriais sendo os agentes (públicos e privados) os principais atores 

desse campo de poder. Portanto, o território implica na interdependência entre os 



projetos que vão incluir deste o uso da natureza pela ação humana, isto, com a 

inseparabilidade entre a materialidade, delimitando com o trabalho e política. 

Neste caso, no estado de Rondônia, o deslocamento geográfico da pecuária 

converge do Sul em direção ao Norte (Cartograma 2), expressa essa transformação no 

campo. Este processo de deslocamento tem na concentração geográfica da 

modernização da agricultura no Sul de Rondônia uma forma de crescente pressão sobre 

áreas produtivas da agropecuária, o que resulta numa migração campo-cidade devido 

aos novos processos produtivos e também na expansão da fronteira e nas instabilidades 

do território. Assim, o município de Vilhena tem seu espaço de produção agrícola 

modificado com a inserção de capitais, maquinário e arranjos territoriais, devido à 

expansão do agronegócio e se destacando como o principal produtor de grãos de soja.  

Cartograma 2 – Rondônia: variação percentual da pecuária bovina (1995-2005) 

 

Fonte: IBGE 

Realizado com Philcarto - http://perso.club-internet.fr/philgeo 

 

As redes geográficas configuram-se como novos sistemas de objetos que 

promovem as mudanças no território, pois, formam pontos de articulação para facilitar o 

escoamento de mercadorias. Diante desses processos, além das redes geográficas, se 

estabelecem também a comunicação estando presente nas estratégias que são 

desencadeadas pelos atores para dominar as superfícies e os pontos utilizando a gestão e 

o controle das distâncias (RAFFESTIN, 1993). Isto representa a conexão de um ponto 

de áreas produtivas com sua conexão ao mercado externo e com isso se estabelecem 

novos padrões de delimitações territoriais formando uma renovação geográfica dos 

meios de ação e implementação das estratégias pelos agentes (públicos e privado). 

Para atender as necessidades dos deslocamentos de produtos grandes eixos de 

transporte se estruturam para estar adequados às suas funções de circulação. A Hidrovia 

Madeira-Amazonas se estabelece para superar os limites e ligar os eixos de transporte e 

suas demandas econômicas nacionais e mundial (NUNES, 2004; SILVA, 2005). 

Nesta perspectiva, as dinâmicas agrícolas das áreas de produção exigem das 

cidades a interligação com os centros globalizados e a inserção dos meios mais 

modernos de produção. Nessas dinâmicas a escala de ação dos agentes públicos, 
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econômicos e sociais engendram as condições para uma reestruturação territorial, 

sobretudo, quando se considera que, na atualidade, essas atividades são cada vez mais 

interdependentes e de escala globalizada. A organização do território logo recebe novos 

conteúdos e significações, sendo pressionados principalmente pelas atividades de ordem 

global. 

 

 

Considerações finais 

 

No período atual as transformações dos lugares na Amazônia vinculam-se ao 

avanço da agricultura moderna que se relaciona a demanda externa. Desse modo, se tem 

a concretude de tais relações presentes em Rondônia, principalmente pela atividade do 

agronegócio. Nesta perspectiva, portanto, também se estabelece o deslocamento 

populacional intra-regional, pois, a modernização da agricultura produz uma 

concentração de terras e migração. 

Diante dessas situações, o Estado como agente territorial tem desenvolvido 

ações voltadas para as geoestratégias em preparar o território da produção agrícola na 

ótica das grandes empresas, onde grandes projetos de infra-estruturas são planejados 

para um desenvolvimento econômico voltado ao mercado externo. 

Todas essas movimentações no território objetivam uma especialização 

produtiva que alicerça o avanço da agricultura capitalizada. Na Amazônia essas 

dinâmicas da economia globalizada  conduz a uma renovação da fluidez territorial pelas 

redes, junto com o avanço do agronegócio, traduzindo-se num período técnico-

cientifico-informacional, tornando os locais periféricos em um lócus de produção 

globalizada.  

 

BIBLIOGRAFIA 

ARROYO, Mónica. Território Brasileiro e Mercado Externo: uma leitura dessa relação 

na virada do Século XX. In: SOUZA, Maria Adélia (Org.). Território Brasileiro: usos 

e abusos. Campinas: Edições Territorial, 2003. 

BECKER, Bertha. Amazônia: mudanças estruturais e urbanização. IN: GONÇALVES, 

M. F.; BRANDÃO, C. A.; GALVÃO, A. C. (orgs.) Regiões e cidades, cidades nas 

regiões: o desafio urbano-regional. São Paulo: Editora UNESP: ANPUR, 2003. p. 651-

656. 

BORGES, L. R. M. B. Hidrovia do Madeira: Análise da Dinâmica Socioambiental 

no Distrito de Mutum-Paraná. Relatório de PIBIC. Porto velho: Fundação 

Universidade Federal de Rondônia, 2008. 

DIAS, L.C. Redes: Emergência e Organização. In: Geografia: conceitos e temas. . 

(orgs.) Iná Elias Castro; Paulo César da Costa Gomes; Roberto Lobato Corrêa- 10ª ed. - 

Rio de Janeiro; Bertrand Brasil, 2007. 

GIORDANO, S.R. Competitividade Regional e Globalização.1999.225 p. Tese 

(Doutorado em Geografia Humana) – Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências 

Humanas, Universidade de São Paulo, São Paulo. 

IBGE. Censo Agropecuário 1995/2005 – Rondônia. Banco de dados ( Sidra) Rio de 

Janeiro.  



LUS, D.A. Agronegócio e Dinâmica Urbana em Vilhena. Relatório de PIBIC.  Porto 

Velho: Fundação Universidade Federal de Rondônia, 2008.   

NUNES, D. D. Hidrovia do madeira: (re)configuração espacial, integração e meio 

ambiente. Belém, 2004, 358 p. Tese (Doutorado em Desenvolvimento Sócio-

Ambiental) – Núcleo de Altos Estudos Amazônicos, Universidade Federal do Pará. 

RAFFESTIN, C. Por uma geografia do poder. São Paulo: Ática, 1993. 

RODRIGUES, P.R.A. Introdução aos sistemas de transporte no Brasil e à logística 

internacional. 2 ed. rev. e ampl. São Paulo: Aduaneira, 2002. 

RONDÔNIA. Zoneamento Socioeconômico-Ecológico do Estado de Rondônia. 

Porto Velho, Rondônia: PLANAFLORO, 2002. 

SANTOS, Milton; SILVEIRA, Maria Laura. O Brasil: território e sociedade no início 

do século XXI. Rio de Janeiro / São Paulo: Editora Record, 2005. 

SENE, E. Globalização e espaço geográfico. São Paulo: Contexto, 2003. 

SILVA, R. G. C. Avanço dos Espaços da Globalização: a produção da soja em 

Rondônia. Porto Velho, 2005, 168 f. Dissertação de Mestrado. (Programa de Pós-

Graduação em Desenvolvimento Regional e Meio Ambiente), Núcleo de Ciência e 

Tecnologia, Universidade Federal de Rondônia. 

VIEIRA, E.F; VIEIRA, M.M.F. Espaços Globais: Geoestratégia e Poder no sistema 

institucional portuário-retroportuário de Rio Grande – RS. Revista de Ciências da 

Administração – V.5, n. 09. jan/jul 2003. 


