
RELATORIO DE VIAGEM EM SINOP - MAlO. 1984
----------------------------~------------

Departamento de gèogra!ia .

- UnB
Universidade de Brasilia

Catherine AUBERTIN
Leonor BERTONE
Marilia Peluso de OLIVEIRA.



\.

RELATORIO DE PESQUISA EM SINOP

! N D l C E

r'
.'

"

1 - APRESENTAÇAO

1.1 Introduçao

1.2 - Cronograma

2 - A COLONIZAÇAO PRIVADA EM MATO GROSSO

2.1 - Legi~laçao ern Vigor sobre Co1onizaçao

2.1.1 - a estatuto da terra

2.1.2 - A co1onizaçao particu1ar

2.1.3 - a acesso à propriedade rural

2.2 - a Pape1 do Estado de Mato Grosso e do Incra

2.3 - Co1onizaçao 'privada e Ocupaçao do Espaço

2.4 - a Projeto de Co1onizaçao do Grupo Sinop

2.4.1 - a projete rural da G1eba Celeste

2.4.2 - As atividades de co1onizaçao

3 - EVOLUÇAO DA.ATIVIDADE AGROPECUARIA

3.1 - Lavouras

3.1.1 - Arroz

3.1. 2 Mandioca

3.1.3 - Soja

3.1.5 - Café

3.1.6 - Pimenta do Reino

3.1.7 Guarana

3.1.8 - Seringueira

'-V' ..,e;,,~

..,
n
.:.~



.-. i \., '

'ii~>,,< '"
.~~.~.~ ...
~.'
.c•
..."::- 3.3

Pecuaria

Crédito Rural

. i
, ,

a.

.:;.~ .-

3.4 - Tendências

4 - EFEITOS INDUTORES

4.1 - A Construçao Civil

,.
l

-.
:: .. ' .

....
~.:~-~ .

4.2

4.3

A Indûstria da Madeira

A Desti1aria de Mandioca

4.3.1 Historia

4.3.2 - Financiamento

4.3.3 - A Usina

4.3.4 - Parte Agricola

4.3.5 - 0 Abastecimento
!

-
~.~-- 4.3.6 participaçao dos Pequenos Produtores
•• a ••

:.~.-

.~~.:-~ .'

5

4.4 - Comércio e Serviços

A CIDADE

5.1 - 0 Projeto Urbano

5.2 Problemas de Infra-Estrutura Urbana

5.3 - 0 Comércio Imobi1iario

5.4 - Os Migrantes

5.6 Situaçao Socio Econômica dos Moradores de Sinop

~ :
.,

;:"#,

;;'-:.~; ...
: ... ,-..
,'" "

, .~ :.~ ...
~~ - . -
~ .'....

6 - CONCLUSOES

\



'. A N EX a S

RELATORlaS DE' ENTREVISTAS' E ANÂLISES DE CADASTRas

,-
:' .

1 - Criaçao de animais de pequeno porte

2 - Construçao Civil
_ " __••. ;:o. _~~_. ••

3 - Madeireiras

,.
4 - Serviços

5 - Cornércio

6 - Entrevistas dorniciliares

7 - Cadastro irnobiliario

8 ~ Cadastro socio-econôrnico urbano

J



.. )

4.

1 - APRESENTAÇAO

.
1.1 - Introduçao

o traba1ho que ora apresentamos deve ser encarado como

um re1atôrio ·de viagem, em fase preiiminar, fa1tando

ajustar as vârias partes que 0 compoem num todo ma~s

coerente.

Este re1atôrio se integra num programa de pesquisa mais

abrangen~e sobre as transformaçoes espaciais do Centro-

Oeste,, . que serâo estudadas a partir das ci

dade~ e da pequena .produçao. Desta maneir~, as pesqui

sas, tanto bib1iogrâficas, quanta de campo ainda nao

terminaram, e 05 resu1tados presentemente obtidos sao

apenas uma etapa de estudos mais aprofundados, a serem

rea1izados no futuro.
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1.2 - Cronograma

.Equipe da" Pesqu~sa

Catherine AUBERTIN (ORSTOM-UnB)

- Leonor BERTONE (UnB)

Philippe LENA (ORSTOM-INPA-Manausj

- Marilia Peluso de OLIVEIRA (UnB)

: 1 -,
"

· Objeto da' Pe'squisa
. - - -----.

!

Estudo do desenvolvimento e do papel regional de uma ci

dade nova, criada por uma empresa de Colonizaçao no

Centro-ceste: SINOP.

· Localizaçao

Norte de Mato Grosso, no municipio de SINOP, às margens

da Br-163, Cuiabâ-Santarém, aproxirnadamente a 500 Km da

prirneira cidade e a 1.200 Km da segunda.

· Financiamento d'a' Pesquisa

- CNPq

ORSTOM

Embaixada da França

- Recursos prôprios

-Apoio técnico da SUDECO e da colonizadora SINOP

'-" Se9'unda",' '1'4' de maie

- Chegada em Cuiabâ;

- Contatos corn 0 Dr. Joao TOMICH, encarregado do es

criterio da SUDECO;

- Contatos na Universidade Federal de Mato Grosso corn

o Professor Manuel PINTO do Departamento de Economia;

- Contatos no escritôrio estadual da EMATER. J
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Terça, 15 de maio

- Chegada em SINOP

Reuniao na colonizadora SINOP corn os

. 6.

se:nhores

Theodor SCHWARZ (Seçao ' Venda), Luiz Otavio Lomeiro
.'

de CARVALHO(Relaçoes Pûblicas}, .S~dao WATANABE (en

genheiro civil)':

Reuniao na Prefeitura corn 0 Secretario do prefeito,

----------Sr. ,Jair FRESSO~ e ~-r_~sf>.?nsavel do Escritorio

EMATER, Sr. Carlos FERNANDEZ.

-' Quarta,' 16 de' maio

da

-'Consultas aos cadastros imobiliarios e socio- econô

micos da cidad~:

- Entrevista com 0 en~enheiro-arquiteto da prefeitura

e visitas às varias empresas ligadas ao setor da

construçao civil:

Reuniao na Cooperativa;

- Reuniao na EMATER;

- Entrevista com 0 bispo D. Henrique:

Entrevista na SELVAPLAN, empresa privada de

técnicoi

apoio

,.

- Visita e entrevista à empresa madeireira COlMAL,com

os senhores Valdemar ANTONIOLLI e José Carlos HAAS;

- Entrevista na CIBRAZEMi

- Entrevista na Superintendência do Ministério da Fa

zendai

- Entrevistas com comerciantes

-' Quinta,' 17' de' maio

- Visita na area de derrubada de mata, explorada pelo

Dr. HAAS, responsavel da Associaçao dos Madeireiros

de SINOP;
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- Aplicaçao dos questionarios famil"iares;

Visita à Prefeitura sobre 0 assunto da arrecadaçao

....no munl.cl.pl.o;

Visita à ACIAGRES, Associaçao dos Comerciantes de"

SINOP;

Pesquisa no comércio:

, 
1

- Visita à Usina de Mandioca da SINOP AGROQU!MICA S/A.

Visita à colonizadora SINOP.

1-' sexta,' 18- de ma"io

- Aplicaçao dos questionarios domiciliares;

-'Pesquisa no comércio e empresas de serviços;

- Visita ao tabeliao local;" !

- Visita ao departamento agro-florestal da SINOP AGRO

QU!MICA S/A;

- Visita ao Banco do Brasil;

Visitas', corn 0 responsavel da EMATER, às varias pro

priedades e atividades agricolas.

-" Sabado," "19 de- maio

- Volta à Brasilia.
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2. A COlONIZAÇ~O PRIVADA NO MATO GROSSO

2.1. legislaçao em vigor sobre colonizaçao

l '
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Os projetos de colonizaç~o obedecem a normas fixa

das pelo poder p~bl ico, conforme exposto em extensa legislaçao. D~

vemos mencionar que, de acordo corn 0 desenvolvimento do projeto po-
Iftico dos varios governos que se sucederam apos 64, a ênfase se,
desloca da reforma agr~ria em areas consideradas de tensa~ social

para a colonizaçao em ~reas despovoadas, corno forma de integr~-Ias

à economia do pafs. Iguatmente, de projetos que previam, inicialme,!!.

te, dar 'acesso à terra a populaçOes que dela careciam, as inten 

sées governamentais se deslocaram para privilegiar os projetos pa~

ticulares de colonizaçao, no quai necessariamente se envolveriam

pop.ulaçoes· com poder aquisitivo suficiente para adquiri-Ias em re

gime de mercado. E isto·transparece na legislaçao.

N~o se pretende, aqui, um estudo exaustivo da le9i~

laçao em vigor no pafs quanto à colonizaçao ou 0 uso e posse da

terra, mas apresentar, sucintamente, os topicos relevantes para

se compreender a ocupaçao da area pesquisada ·:a Gleba Celeste, no
• ~. d •munlclplo e Sinop.

J
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2.1.1. 0 Estatudo da Terra

"1 .
l

Os instrumentos jurfdicos que regem a colonizaç;o

consubstancmam-se na Lei 'n!! 4.504, de 30 de novembro de 1964, que

dispoe sobre 0 Estatuto da Terra.

-- - --_ ... -.

Na Mensagem n2 33, de 1964.. ao Congresso Nacional,o

Presidente Castelo Branco expoe os motivos que 0 levaram a enviar

o referido Estatuto ~quela Casa. Destacam-se dois problemas basi,
, I~ • • 1 , ....cos, um na area po Itlca e socla ' e outro, na area economlca.

!

Na area po 1ft i ca e soc,i al, "a necess i dade de dar ~

terra uma nova regulamentaçao, modific~ndo-se a estrutura agr~ria

do Pafs~ é de si mesma evidente, ante os a~seiosde reforma e jus

tiça social de legiôes'de assalariados, parceiros, arrendat~rios,~

cupantes e posseiros que n;o vislumbram, nas condiçôes atualmente

vigentes no meio rural~ qualquer perspectivade se tornarem proprl

et~rios da terra que cultivam. A ela se somam, entretanto"no sen

tido.de acentuar-Ihes a urgência, a exasperaçâo das tensoes socl

ais criadas, quer pelo inadequado atendimento das exigências nor

mais no meio agrario, como assistência técnica e financiamentos ,

quer para fins polfticos subalternos, 0 Governo ante~ior propagou

pelas areas rurais do Pars, contribuindo para desorganizar 0 sist~

ma de produçao agrfcola existente, sem 0 substituir por outro mais

adequado".

Na area econômica, "0 incremento da demanda de ali

mentos em face do crescimento da populaçao e das profundas modifi

caçoes organizacionais geradas pela industrializaçao e'pela conce~

'. _ .
~ :-- .._- -- _._- :----_.- -..
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~raçao urbana obrigaram em"~oda a parte à modificaçao das estrutu-
, ,

ras agrarias-.

...
Des~a maneira, 0 Es~atuto da Terra nao seria apenas

um projeto de reforma agraria, mas visaria também -~ modernizaç;o

da-polftica agrfcola do Pars, tendo, por isso, obje~ivo mais amplo

e ambicioso: é um~ lei de Desenvolvimen~oRural. Além da execuçao

da reforma agr~ria, tem por objetivo promover 0 desenvolvimento ru
" -

rai, a~ravés de medidas de polf~ica agrfcola, regulando e discipll

nando as relaçOes jurfdicas, sociais e econômicas concernentes à
propriedade rural~ seu domfnio c seu·uso. Busca dar organicidade a

todo 0 sistema rural do pars, valorizando 0 trabalho e favorecendo

ao trabalhador 0 acesso ~ propriedade rural, seu domfnio e seu uso-.

: Como se ~ota, a ênfase dada na lei era para a Refo~
\

ma A9r~ria, definida no àrtigo IQ, 'par~grafo "1 2 ' do Estat'uto da Te!:

ra èomo W o conjunto de medidas que visem promover a melhor distrÎ

buiç~o da terra, mediante modificaçoes no regime de sua posse e u

50, a fim de atender aos princfpios de justiça social e ao aumento

da produtividade n
•

A execuçao da polftica Nacional de Reforma A9r~ria

fi cava a cargo do 1BRA (1 nst i~uto Nac i ona 1 de Reforma A9r~r i a), :do

GERA (Grupo Executivo de Ref~r~a.Agr~ria) e do INDA (Instituto Na

cional de Desenvolvimento A9r~rio), conforme disposto no art. 372 ,

1 e Il e art. 742 , respectivamen~c.

A colonizaçao, entretanto~ ~ambém era abordada no

Estatuto da Terra, que a define, ainda que vagamente, no art. 4 2 ,

IX: ncolonizaç~o é ~oda a~ividade oficial ou par~icular, que se

destine a promover 0 aproveitamento econômic~ da terra, sua divi -
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sao em propriedade familiar, ou através de Cooperativa" •

.', .
l

A colonizaçao oficial ficava a cargo do INDA e

proJetos decolonizaçao partic~lar seriam examinados pelo IBRA

.aprovados pelo ~rg;o competente do Ministério da Agricultura~'

as

e

no

caso 0 INDA .. • _:. _:' 0 _-:..-

'. ---_.----

A resistência polftica encontrada pelo governo pa

ra efetuar uma ampla reforma agraria levou à concentraçao dos es-,.
forços na colonizaçao, melhor definida posteriormente,.no Decreto

i ,.",

n 2 59.428, de 27 de outubro de 1966, no artigo 5Q : "Colonizaçao e

toda atividade oficial ou particular destinada a dar acesso à pr~

priedade da terra e a promover seu aproveitamento econ~mico, medl

ante 0 exercfcio de atividades agrfcolas, pecuarias ou agroindus

triais, dimensionados deacordo corn as regëoes definidas na regu

lamentaçao do Estatuto da Terra, ou atrav~s das cooperativas de

produçao nela previstas n
•

Regu~amentaçOes posteriores dao forma ~ colonizaç;o

oficial e particular~ enfatizando que se processarao em terras pu

blicas, visto que 0 art. 10 2 do Estatuto da Terra reza que a Uni;o

se desfara continuamente destas, transferindo-as para a prpprieda

de privada.

Em 13 de Ju~ho de 1970, 0 Decreto-lei n 2 1.100 criou

o INCRA (Instituto Nacional de Colonizaçao e Reforma Agr~ria), que

J.' ,

,..... - ...--.. - ---•. - -.- - - .-_.•.- ,'" -:--' .... --- --~. - .. ~ -.__ ._ .'. - ""'__ - :.-'-- ~---_ •. -- - -- •. __ • --_ • -._ ~ . - _••.. _0'_"
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concen'trou as- a'tividades an'tes dispersas no IBRA, GERA e 1NDA, a--
ce 1erando-se a colonizaçao das 'terras publ icas, princ~palmente nos

Es'tados onde abundan'tes, Regiao
·À

eram como na Amazonica. :-.

En'tre'tanto; alguns Estados, com grande quan'tidade de

'ter.ras devolu'tas, j~ haviam ini~iado sua venda a partir da d~cada
- . - --_.- .. _. \,

de quarenta. No Ma'to Grosso, foi-criado, em 1946, 0 Depar'tamen'to de

Terras e Coloni~açao~, cujas a'tribuiçOes passaram, em 1966, para a

CODEMAT (Companhia de Desenvolvi men'todo Ma'to Grosso) e que con'tr2

laria, dar por dian'te, a venda de 'terras.

!

Em 1950.,: 0 depar'tamento vendeu cerca de .1.866 ha no

Nor'te do Ma'to Grosso, quan'tidade que àumen'tou para 694.561 ha em

1955, em 'terras si'tuadas en'tre 0 Rio Araguaia e Barra do Garças,e~

'tre os Rios Xingu e Teles Pires e no se'tor Noroes'te de Cuiab~, e

para 1.918.334 ha, no Norte do Es'tado, em 1960. D~s'tas 'terras, mul

'tas foram revendidas, em grandes glehas, aos comercian'tes fundi~ 

rios para pr~je'tos ~ar'ticulares de colonizaçao.

Assim, quando e~ 1971 oDecre'to-Lei nQ I.164, de 12

de abril, declara indispens~veis à segurança e ao desenvolvimen'to

nacionais, as 'terras devolu'tas si'tuadas na faixa de 100 km de rar~

gura de cada lado do eixo das rodovias da Amazônia Legal, en'tre e

las a BR-163, encon'tra poucas 'terras nes'tas condiçoes. A grande

maioria ja possuia propriet~rios, mui'tos deles de segunda revenda,

e ao INCRA coube apenas aprovar os proje'tos par'ticulares de colonl

zaçao, de acordo corn a legislaçao vigen'te.



\

2.1.2. A Colonizaç;o Particular
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1

No primeiro

- 'f"gao estatal especi ICO, 0

corn ôr.g~os de valorizaçao

r '

A colonizaçao pode ser pûblica OÛ privada •.

caso, faz~se por atuaçao direta do ôr

INCRA, seJa por convênio corn os estados,

regional ou sociedades de. economia mista.

A colonizaçao particular se realiza por intermédio

de pessoa ffsiéa ou jurfdica, incluindo-se cooperativas de coloni

zaçao, registradas como empresas de colonizaçao no INCRA e queapr~

sentem proje~os para tanto.

As atividades particulares obedecem a uma metodolo-

gia, esquematizada corno se segue:

~~ apresentaçao e aprovaçao do anteprojeto;

2- apres~ntaçao, aprovaçao e registro do projeto;

3- registro da empresa;

-4- execuçao do projeto.

A colonizaç~o pressupoe a criaçao de uma infra-estr~

, . ' d Cl· -,,' "d d f dtura agrarla, da quai 0 "Nucleo e 0 onlza~ao e a uni a e un ame~

tal para 0 estabelecimento de agricultores, caracterizada por um

conjunto de lotes rurais e urbanos, 'integrados por uma sede admini~

trativa, servlços técnicos e comunit~rios (Decreto n Q 59.428" de 27.

9.66, Art. 82 ).

Os lotes podern ser de dois tipos:
, -,

a) parcelas, ou lotes agrlcolas, que sac as areas des

nitadas à pratica das atividades agrfcolas;
J

"
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b) lotes urbanos, 0 centro da comunidade, com servl

ços administrativos, estabelecimentos cooperativo~, comerciais, a~

tesana i s,i ndustr i al s e com res idênc i a dos traba 1hadores nestes se~

viços.(Decreto n 2 59.428, de 27.9.66)·.

Quanto aos aspectos de organizaçao da produçao, di~

tinguem-se dois pianos: 0 piano de parcelamento e o. piano de expl~
,., .

raçao comum. No primeiro, atribui-se ao colono uma gleba ou parce-
., • A

la, individualizada para o.parceleiro e sua faml lia, corn asslsten-..
cia de uma Cooperativa. No segundo, a propriedade nao ·é, verdadeir~

.. .. ". 1

mente, uma unidade individualizada de produçao, mas as terras per-

tencem à Cooperativa, que evoca todos os encargos sobre a mesma,di

rigindo seu destino econômico e social. Os colonos ou parceleiros,

neste caso, participam de uma forma simples de exploraçao coletiva

da terra·: 0 cooperativismo de produçao agrfcola.

Destacam-se outras caracterfsticas da organizaçaoda

co Ion i zaçao, ta i s como: cooperat i vaçao dos nuc 1eos, notadamente nas

~reas priorit~rias, havendo inclusive, nestes, exigência de que se

congreguem em cooperativas, principalmente quando ainda nao emancl

pados; emancipalidade do nucleo, qu~~do este tiver condiçôes de vl·

da autônoma, de acordo corn art. 68 Q.do Estatuto da Terra, deixando

de configurar-se corna ~rea de colonizaçao •

.~--_.~ .__._ •• _,.. _.__._. ~__• •. • __ ._•. ' '.'':'"_ ••~._._._._~ •. - ••• ,. a _. - __•. - _. - ._ ._. - • __ ••• _ .•0.
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2.1.3. 0 Acesso à Progriedade Rural 1 .
1

.'

o direito ·de p~opriedade é assegurado pela consti

tuiç;o que, entretanto, condiciona seu usoao bem-estar social, co
. -

mo passou a vigorar a partirda_ConstLtuiçao Federal, de 1946, cu-

JO artigo 147 foi incorporado às constituiço8s seguintes:

·0 uso da propriedade ser~ condicionado ao bem-estar

social. A lei podera, com observância no disposto no art. 141, pa

ragrafo 6, promover ajusta dlstribuiçao da propriedaCle, corn ig~al

oportunidade para todos8
•

Nao se trata aqui de reavivar a polêmica travada em

torno do usosocial da'propriedade, mas apenas de assinalar que,
'.

como resultado dela, foi considerado comoquestao de justiça so-

cial proporcionar a todos os que trabalham ha terra, 0 acesso a

mesma.

o Estatuto da Terra refere-se à Reforma Agraria e

à colonizaçao como maneiras de proporc;onar a todos 0 aces50 à pr~

priedade. No Artigo 12 , Paragrafo IQ, a mesma lei refere-se à Refo~

A '.ma grarla:

-§ 12 : Considera-se Reforma Agraria 0 conjunto de me

didas que visem a promover melhor distribuiçao da terra, mediante

modificaçoes no regime desua'posse e uso, a fim de atender aos

princfpios de justiça social e ao aumento da produtividade".
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No art. 42 , IX, modificado pelo.Decreto n 2 59.428 ,

art. 52, estabelece a coloni%açao, conforme exposto p~ginas atr~s.,

No art. 172 , 0 Estatuto da Terrà considera as\manei

ras pelas quais 0 acesso à propriedade ser~ possfvel:

-Art. 172 • 0 acesso à propriedade rural sera promo

vido mediante a distribuiçao ou a redistribuiçao de terras pela e-·

xecuçao de qualquer das seguintes medidas:

a) desapropriaçao por interesse social;

li) doaçao; !

c) campra e venda;

d) arrecadaçao de bens vagos;

e) reversao e posse ~o Poder Publico de terras de

sua propriedade, indevidamente ocupadas e exploradas, a qualquer

tftulo, por terceiros;
/1

f) herança ou legado.

o Decreto n2 59.428, de 27 de outubro de 1966, .de

fine melhor também este ponto, estabelecendo 0 caso dp Poder Pub1i

co e da iniciativa particular.

'.

-Art. 22 • A obtençao dos meios de acesso à proprie-

dade rural resultara de:

1 - no caso do Poder Publico:

a) desapropriaçao por interesse social;

b)compra e venda;

c) doaçao;

J
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d) arrecadaçao de bens vagos;

e) permuta;
,r

f)'incorporaçao de terras devoluta~ ou ilegalmente

ocupadas.

- ---._-

Il

_______ a)

b)

c)

d)

-e)

- No caso da iniciativa particular:

compra e venda;

doaçao;

permuta;

herança ou legado;

légitimizaçao de posse-.

- ~ '..
"_. '-,

':.-

,-.... "" .'

,-r-.
~~ '. -:.-: :'.-

... '.. ~ '.

Evidentemente, 0 acesso do pequeno produtor, no c~

so da colonizaçao particular, se fara'por compra e venda, visto

que ~ realizada por empresas que se propoem a ter lucro nas trans~

çoes comerciais corn a terra. A aquisiçao das propriedades, nas a

reas prioritarias de colonizaçao, faz-se, preferencialmente, por

intermediaçao das cooperativas agrfcolas, conforme reza 0 paragra

fo 12, do art. 52 do Decreto n Q 59.428, de 27 de outubro de 1966:

-§ IQ. A colonizaçao em ~reas prioritarias tera por

objetivo promover 0 aproveitamento econ~mico da terra, preferencial

mente pela sua divisao em propriedades familiares, congregados, os

parceleiros em cooperativas ou mediante a formaçao de cooperativas

de coloniz~çao do tipo coletivo".

Uma vez por~m, paga a terra, e registrada no carto

rio como sua, a venda ~ livre. Neste ponto, a propriedade rural en

tra no mercado imobiliario entre terceiros •

J
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2.2. 0 pape( do Estado do Mato Gross6 e do INCRA .'

A atuaçao de empresas privadas de colonizaçao\no Ma

.ta Grosso é anterior à polrtica de integraçao da Amazônia, iniciada

pela governo brasileiro no começo dos anos 70. 8asta lembrar as im

plantaçoes, mais ou menos felizes, das colôn;as Jauru, Rio Branco,

Rio Ferro, por volta de 1953: Porto dos Gauchos em 1956; Jaciara em

1960; Fica-Faca em 1967; todas c~iadas pela iniciativa de particul~

res, em geral corn capitais paulistas.

Se 0 discurso do presidente M~dici, chamando a ocu -

par·a Aniazônia, se referia mais especialmente aos nordestinos flag~

lados um perfodo de
,.,

Sul-Norte, anima-por seca, uma outra mi graçao,

da pelos mercadores paulistas, .' tinha também iniciado.Ja se

lembremo~nos que a·Constituiçaode 1891 pas-

sou para 0 domfnio dos Estados às terras devolutas sob sua jurisdi

çao, reservando-se a posse das mesmas nos territ~rios. Desta manei

ra, ao contr~rio de Rondônia, nas décadas anteriores a 80, as ter 

ras do Mato Grosso estavam colocadas sob a jurisdiçao do governo

deste Estado. Por isso, naquele territ~ri~a atuaçao do INCRA foi

muito mais efetiva do que neste Estado. As terras que, teoricamente,

estariam sob a jurisdiçao do orgao colonizador ja haviam sido vendl

das, coma mencionamos anteriormente, e, muitas vezes, a varios do 

nos. A ocupaçao, porém era mais juridica do que real. As matas, ge

ralmente, nao estavam derrubadas e as terras permaneciam inexplora-

J

'.
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d h d 1 ~ d"as, aven 0 no ugar, apenas ln lOS e posselros.

0'
; ,

o trabalho do INCRA, em Mato Grosso, foi muito mais

de regularizar os tftulos de p~sse, deixando à iniciativa parti cu

·Iar os projetos de colonizaçao e limitando-se a aprovâ-Ios •

. -- - -- ---

As terras da Gleba Celeste for am compradas pela Sinop

Terras S.A. em 1971, ana que 0 INeRA aprovou 0 projeto. As terras

foram compradas de terceiros, pOIS 0 governo do Est~doj~ as havia

vendido, °e a atuaçao do ~rgao oficial de colonizaçaofoi, por isso,

muito restrita.

,
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2.3. Colonizaçao privada e ocupaçao do espaço
. ,
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No ;mbito'econ~mico e social brasileiro~ 0 chamado

pa~ao povoamento da Amaz~nia nao se apoiou em um programa de de

senvolvimento regional, mas num modo de exploraçao que favorecia

os produtos exportaveis (café, cacau, seringueira, etc.), e na

vinda de colonos para os serviços destas lavouras. Nao houve pro

jetos permitinde a articulaçao das ~reas de colonizaçao ~ economl

a regional, propondo 0 beneficiamento das matérias-prjmas, ajudau

do a emergência da industrializaçao,e de cidades q":le tivessem '

maior papel do que um simples apoio ~ agricultura •

Por isso, estas areas de colonizaçao parecem sim 

pies bols~es de atividade, cujo maior problema é a ausência de in

fra~strutura para 0 escoamento da produçao. 0 isolamento é omaior

fator de fracasso das c~lônias, que têm uma economia totalmentee~

trovertida, até 0 ponte de, impedidas de crescer, chegarem a qua

se estagnaçao.

Subordinadas à economia nacional de exportaçao e

pouco 1i.gadas ~ reg i ao, estas co 1ôn i as nao desempenham um pape 1 di ni

mico ao nrvel do Estado, além do pagamento do ICM.

Entretanto; a hist~ria da colonizaçao mostra que as

~reas mais densas e mais urbanizadas no Centro-Ceste, s~o~reas de·

antigas coloniz~ç~es p~blicas ou privadas (Mato Grosso de Goi~s, r~

'" ' ..::-.'_:~'~.:-:'7":.;'.-.-- --:--1""'-' ._'-:-..-.:-..... _.--".- ---- --- _ .._~_... ~.. - - -- .... ~ -- --.-.. - - ..---.-.-. _._.
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gi;o de Dourados, de Rondonopolis, de Mirassol d'Ceste ••• ) que foram

capazes de fixar uma populaç;o e desenvolver cidades, ~pesar do re-
. : '

trocesso da pequena propriedade.

De resto, a colonizaçao privada.é um fenômeno margi

nat~no Mato Grosso, e a colonizaç;o p~blica quase inexistente. Pa 

ra dar uma idéia, apesar da inexatidao das estatfsticas, pode-se a

vançar 05 seguintes dados: entre 1970 e 1980, 0 censo agropecuario

do IBGE, indicou 0 duplicamento das terras incorporadas ao processo

de produçao, de'17.275.000 ha até 35.684.000 ha; nesta época prati~

camente 05 projetos de colonizaçao privada abrangeram;apenas '

1.560.000 ha, ou seJa, 8,5% das terras incorporadas. A maior parte

das terras que 0 Mato Grosso ligou a suas atividades agropecuarias,

deve-se à iniciativa privada particular corn aproveitamento ou nao

dos incentivos da SUDAM.

-A tendência é de apresentar 0 Mat9 Grosso como subm~

tido à colonizaçao privada capitalista. Entretanto, esta idéia nao

deve ser aceita sem uma analise mais aprofunclacla. Existem varias si

tuaç~es. Assim as colonizacloras que cumpriram seus papéis, com maJor"

ou menor sucesso e honestidade, corn maJor ou menor capital aplicado

e, posteriormente recuperaclo, bem como as empresas multinacionais ,

que atuaram corn ou sem os incentivos da SUDAM, tornaram-se donas

de grandes superffcies para criaçao de gado. Quanto aos particula

res, grandes e pequenos, simplesmente aumentaram suas propriedacles,

comprando terras ainda nao exploraclas pela agropecuaria.
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2.4. 0 PROJETO DE COLONIZAÇAO DO GRUPO SINOP , .
z·

2.4.1. 0 projeto da Gleba Celeste ,. "

. As atividades da Sociedade Imobiliaria do Noroeste

;,. -

do Paran~ (SINOP) tiveram infcio em'1972, por interm~dio da empresa

subsidi~ria colo~'i~adora SINOP S.A., qu~ implantou 0 projetode co

lonizaçao da Gleba Celeste, a princfpio com 480.000 ha.
,

o ponto mais importante a realçar ~ 'que trata-se

de um empreendimento comercial capitalista, organizado por um grupo

que explora a terra como mercadoria e trata da vinda dos colonos

como uma transaçao de mer..cado. O~. di versos produtos agrfcolas ou as

industrias a serem implantadas sac encarados como viabi lizadores do

empreendimento comercial.

, • W

As varias empresas que compoem 0 Grupo SINOP - Colo-

~,nizadora SINOP S.A., SINOP Ter~as S.A., SINOP Agroqufmica S.A., Im~

bi 1i.~ria e Construtora MarinQa Ltda., Agropastori 1 Celeste Ltda. ,

Becker Consultoria de Emprendimentos Industriais Ltda. - encarregam

se dos varios aspectos ligados à Gleb~ Celeste, como compra e venda

de terras, propaganda, instalaçao dos lavradores, agroindustri~, c~

operativa e projetos correlatos, como criaçao de gado.

o traçado do projeto e 0 formato dos lotes, rurais

e urbanos, sac simples e retilfneos, de modo a ocupar da melhor
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, , .
maneira posslvel 0 espaço. Oferece-se;assim, uma mercadoria unifo~

me, que sat i sfaça as necessi dades dos~ compradores:..no me i 0 rur,a I,i

gua e comunicaç~o, foram' construfdos cerca de 1.600 km de estradas

ligando os.lote~a9rfcolasentre si, corn a BR-163 e corn as ci~ades;

no meio urbano, ~rborizaçao, nomes sonoros para ruas e avenidas,c~
, .

merclo e'serviços.

Atendendo à legislaç~o em vigor, 0 parcelamento gl~

bal desdobra-se em areas rurais e urbanas. 0 primeiro nucleo cria-
,

do foi Vera. Entretanto,o nucleo .de Sinop apresentava a vantagem

de localizar-se precisamente às margens da BR-163. f01, por isso.,

dinamizado e, posteriormente, tornou-se a sede do municipio, em·

1979. Os ,outroscentros urbanos sac Santa Carmem (ou Carmela) e

Claudia.

,
As areas rurais desenvolvem-se ao redor das cidades,

que Ihes servem de apoio comunit~rio. Dividiam-se, inicialmente, em

seis partes, implantadas sucessivamente, às quais acrescentaram-se

novas glebas, adquiridas, igualmente, de terceiros. Sao elas:

Ig parte: glebas Marta e Rosa, proximas à cidade de

Vera, num total de 67.000 ha;

2§ parte: glebas Katia, Patricia e Angélica, proxi

mas à cidade Santa Carmem, num total de

71.000 ha;
'. "3 g parte: gleba Sinop, prox.mas a cidade de Sinop,

num total de 71.000 ha;

'.,
,
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çao futura.

4~ parte: glebas Ni Iza, Mônica e lfdia, num total de

197.000 ha; ': t'

5~ parte: gleba CI~udra, pr~xim~ ~ cidade do mesmo

,nome, num total de 113.000 ha; \;

6~ parte: sleba Grande Alvorada, num total de 29.000

ha.

A gleba Claudia foi comp!ementada corn novos nbairrosn ~

agrfcolas, denominados Nair, Ana e Fernanda. Estas ultimas e a gle-,.

ba Grande Alvorada estao em maos da imobiliaria para comercializa 
l

Completando 0 quadro das ~reas rurais do projeto de'

colonizaçao, tem-se ainda a reserva Agro-qufmica, destinada ao pla~

tio de m~ndioca para suprir a uSina de ~lcool. As terras da reserva

ja haviam sido vendidas aos colonos e foram recomprapas, pois com ~

las se pretende assegurar a continuidade de fornecimento de mat~ria

prima para a ind~stria (voltaremos ao assunto da usina de alcool po~

teriormente).

o total de terras, atualmente, atinge 0 montante de

600.000 ha, divididas em lotes rurais cujas dimens~es variam entre

12 e 100 ha, ocorrendo, inclusive, propriedades mai ores.

Pr~ximas ~s cidades, existem as chamadas "ch~c~rasn,

de 12 a 25 ha, que, de acordo.com 0 planejamento da empresa, deve 

rao abastecê-Ias corn hortùliças e frutas, constituindoo "cinturao

verde". Em areas· perif~ricas, as propriedades sao mai ores, de 50 a

100 ha ou mais, corn "testada" para as estradas e fundos para cursos

de agua.

~~""",:,!,""",,,,---,,,~--,,,------ .... -_ ..-..-.,... - ..-.-------_.__ .. -_....._.--,,- ~_._-~.--._-" "."-.... _.-" .. ~
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No princfpio da colonizaçao, 0 modulo mlnimo para

as propriedades periféricas, estabelecido pelo INeRA, era de 100
... .

ha. Desenvolvendo-se a ocupaç~o, 0 mesmo modulo,f~i reduzido para

60 ha. Entretanto, os lotes s~o de tamanhos diversos, a fim de a

tender ao poder aquisitivo diferenci~do dos usu~rios. Acresente

se/que vend~s realizadas pelos colonos subdividiram os lotes em

propriedades de tamanho variado.

foram também planejados os "centros de convergência",

nos quais previram-se scrviços que, em maior escala, encontraram-

se nas cidadés, ;tais como"-igrejas, escolas, lugares p.ara reunioes so

ciais e comercializaç~o de produtos agrfcolas. A distância de cada

centro nunca ~ superior a 3 km dos lotes rurais.

'A baixa densidade do campo, porém, 'Iimitp a implantd

çao dos centros comunit~rios, pois se a comercializaçao das terras

da Gleba Celeste atinge 80% do total (cerca de 4.000 lotes vendidos),

apenas 2~~ das propriedadcs sac expJoradas corn atividades a9ropecu~

rias. 0 restante das propriedades vendidas acha-se, ainda, totalmen

te inexplorado •

. Como a legislaçao de proteçao florestal do fBDF deter
1 .

das parce las agr.colas permaneçam em mata, a densidade

das ~reas é aindû mais baixa do que os numeros fa=em su-

pore

"
~,
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2.4.2. As atividades de colonizasao

.'. ,
o Grupo SINOP, presidido por ~nio Pipi no, possuia

e~periência~de colonizaçao em .1reas novas. Nas décadas de 50· - 60

atueu no set.or imobili~rio no Norte e Noroeste do Parana e e.steve

presente tamb~m na f~ndaçao ou desenvolvimento de cidades nestas
-.

regioes paranae~ses, tais como Formosa do Oeste, Terra Rica, Ipora

e Ivera, entre outras.

~a década de 70, quando foi lançado 0 PIN (Piano de

Integraçao Nacional),. durante ,0 governo M~dici, Pipino' engajou-se

na ·conquista da Amazônian~ procurando repetir, no norte do Mato
. . .

Grosso, 0 mesmo esquema de coloni%aça~ para pequenos proprietarios,

de al ardeado sucesso na frente pi oneira d aque 1e Estado su 1i no.

Cabe aqui mencionar 0 tema ja referido anteriormen

te, sobre as preocupaçoes governamentais quanto a promover 0 aces

so à terra de pequenos prop~ i etar i os.l por . i nterméd iode empresas pa!, .

ticulares de colonizaçao. Dentro deste esquema'se insere 0 projeto

da Gleba Celeste, cujo idealizador foi (e é) considerado pelas au-. , .

toridades como eJemento de notoria idoneidade neste ramo de ne~o -

cios.

Os usuarios das novas areas seriam, pref~~encialmell

te, os mesmos da regiao Norte e Noroeste do Paran~ ~os pequenospr~

dutores diretos - propriet~rios, parceiros, meeiros, arrendatarios

- que, devido ao processo da minif~ndizaçao e mudança no uso da te!,

ra, viram-se ob~igados a migrar.

fJ"7 ~l~
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A tônica da propaganda efetuada pela empresa coloni

zadora, tanto a nr~el nacional quanto local e jun~o às,populaçoes

envolvidas, é lIuito semelhante ao tom grandioso',e entusiasmado que

Monbeig (1952: 81) assinalara para as zonas pioneiras do caf~: ·pe
. -

,las esperanç~s que desperta, uma zona pioneira, ~ sempre consi'dera

da'como portadora de possibi 1idades i (imitadas·. A este discurso
.' .. do_~af s

foi acrescentada a questa,?" da soberani a-ve a necessi dade de integr~

çao dos espaços vazios à economia nacional. Esta ultima colocaçao
, "

~ muito vaga, visto 'naohaver, pelo menos at~ agora, um produto a-

grfcola valorizado no mercado, coma era 0 casa do café. A nova fro~

teira agrfcola d'os anos 70 lig'a-se mais àresoluçao de problemas

polfticos e econômicos internos do pars do que à demanda externa

~or, u,m pr~~_uto. A partir de 1979, tentou-se valorizar a mandioca ,

destinada à produçao de alcool. Atualmente, corn a aproximaçao do. . .. .

asfaltamento da BR-163, cuja conclusao esta prevista para dezembro

deste ano, 0 produto de integraçao levantado ~ a soja, da quai um

cultivar foi adaptado, parece que corn sucess~, às condiçoes locais.

o paternalismo tamb~m esta presente, personificando

na figura do empresario colonizador 0 desejo veiculado no Estatuto

da Terra: proporcionar, aos pequenos agricultores, a oportunidade

de possuir terra.

Estes aspectos sao bastante evidentes na publicaçao

de 1979, do Grupo SINOP, intitulada "Um passo de conquista na Ama-

zônia".
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l~-se af: ·conquista da Amaz~nia pelos brasileiros,

sobre ser imperativo da Naçao, responde a umprocesso.de soberania,
. ,

além de constituir desafio a que devemos responder, visando sua in
.. . . --

tegraçao à ~ealidade social e econ~mica do Bras; J, dentro do res -

peito às condiçOes naturaÎs do meio ambiente-.

""
As possibilidades ilimitadas e grandiosas consubs 

tanciam-se" para a empresa, na ace 1erada venda de terras e para os

agricultores, nas estimativas de ôtimas coJheitas, como vemos nes

te trecho: "a velocidade do sucesso do projeto (da Gleba' Celeste)

pode ser medida -pelo fato de que despendemos 25 anos .para coloni 

zar 120.000 alqueires (294.000 ha) no norte do Paran~, fundando 18

c; dades em ter'ras de fert il·; dade excepc i ona 1. Em cerca de sete a

nos, j~ entregamos 160.000 aJqueires (387.200 ha) a lavradores br~

sileiros, vindos, prin~;palmente, do Sul e do Centro-Oeste do pafs~

, Nas terras vendidas, a produçao seria mais que sati~

fat~ria, pois ·passados sete anos, além das quatro cidades constr~

fdas, corn infra-estrutura, as estimativas feitas a prop~sito do p~

so da produçao agrfcola e pecu~ria para 1978/79, nos dao nos nume

ros abaixo, a certeza de perspectiva de consolidaçao de um pionei

rismo nesta parte da Amaz~nia". Seguem-se valores, em cruzeiros,

das estimativas de safra, provavelmente superdimencionados.

o Estatuto da Terra, reforçado pelo PIN, deveria a

tender aos assim chamdos "excedentes popuJacionaisn sem terra das
" .,. ...
areas agrlcolas onde se manifestavam VISlvelS tensoes sociais. En-
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~re~an~o, a op~ao dada aos comercian~es de ~erra para realizar os

proje~os de~colonizaçâo implicava em"que os novos usuarios fossem
..'

capa%es de adquirir seus.lotes rurais em regime"de mercado. Dessa

maneira, os ·migran~es mui~o pobres foram alijados dos proje~os par-
~iculares e privilegiados os sulis~as, considerados como demaio -

res"recursos. Para estes, seria possfvel responder ao -desejo dos

brasileiros de possuir ~erra", como acen~ua a publicaçao ·Umpas

so deconquis~a na Ama%ônia·,ja mencionado.

~ valorizaçao da capacidade de ~rabalho do agricul

~or sulino é enfati%ada em Sinop, tanto pelos empresarios como pe

los v~rios nfveis de governo. Assim, 0 lavrador da regiao Sul nao
. . ..

se deixa abater pelae condiç~es adversas do meio ffsico, num es -

forço incessante para produzir. A fronteira de recursos é apresen

~ada aos colonos coma possibi1 idade de realizaçao do seu trabalho,

que seria amplamente recompensado com colheitas abundantes em ter- ~

ras mais fért~is e propriedades maiores.

Uma das p~eocupaç~es do pequeno colono é como se maE

ter at~ que as supersafras prometidas se tornem.realidade. Ainda

mais uma vez, 0 norte do Mato Grosso Ihe sera propfcio, pois a di

ferença de preço entre 0 alqueire de terra no estado de origem

Paran~, Santa Catarina ou Rio ~rande do Sul, - mais cara do que

frente pioneira, Ihe permi~ira auto-financiar-se nos primeiros

nos, pois 0 financiamento gover.namental é diffci 1 e nem sempre

tende aos interesses do agricultor.
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o pr.eço aproximado do alqueire (maio de 1984)(2,42

ha) no Norte do Paran~ custa ~$ 8.00q.000.. E~ Sino~, 0 alq~eire

beneficiado, ou seja, limRo de mata,é vendido por" ~$ 500.000e

o bruto por ~$ 80.000 a ~$ 1,50.000 Idependendo d. 1oca' i za

çao, ou seja, proximidade dos eixos de comunicaç~o. Dest. maneira,

umapropriedade de 10 ha no Norte doParan~ seria vendida a .~$ ••

~$ 33.057.850 e outra, de 100 ha no Norte do Mato Grosso, corn 

prada por ~$ 20.661.100.' " ma!s ~u. menos, se todo beneficiado; se
- ,nao 0 estivesse, 0 preço seria de ~$ 3.305.700 . a ~$ 6.193.300,

Neste caso a vantagem seria ainda mai or, pois al'~m do preço mais

baixo, a madeira poderia ser vendida às serrarias, com ganhos adi

cionais.

A necessidade de que permaneçam 50% das terras' em

fi oresta na propr i edade rura 1, i mposta p~101 BDF como man'ei ra de ~

vitar a destruiçao total do meio ambiente, nao ~ bem vista pelo ml

grante e enseja a pratica muito comum de vender a parte que deverl

a permanecer intoc~vel, aos novos que chegam.

A compra da propriedade rural pode efetuar-se dire

tamente da imobiliaria (Sinop Terras S.A~) ou de terceiros, pois a

'colonizaçao é bastante antiga, e os lotes j~ estao em condiçao de
,

serem alienados. No primeiro caso, sera a vista ou a prazo, pagan-

do 50% de entrada, 25% no primeiro ano e 25% no segundo, cam 60%

de acr~scimo no preço total~ Aoadquirir sua terra, 0 colono passa,
a ser titular de uma cota da Cooperativa Mista Celeste Ltda., corn

o pagamento extra de 1% da aquisiçao efetuada.
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Na venda entre terceiros, as transaçoes se realizam

em acordo entre as partes, a preços de mercado.
.'

Dentro do esquema de comercializaçao da Gleba Cele~

te, os cofonos trabalham, principalmente, corn capital proprio, v~~

n~o h', para ele~,~financiamentopara a compra de terras, e

cr~d~-tos para a prod,,!ça~:· Oc·o;;; ~ntao com fr~q(Jênci a,~ que
. .

o colono vende parte de sua-terra para fazer frente às despesas corn

o cultivo em outras areas da propriedade. Os compradorespodem ser

'·d d d f d ··hrecem-vln os ou onos as azen as vlzln as.

Para 0 Grupo ~inop, os "custos amazônicos" sao am 

plamente financiados pela SUDAM, Banco do Brasil e Pro-Terra.

Os financiamentos governamentais ao Grupo Sinop a

brangeram todas as etapas do projeto de coloniz~çao, desde a impla~

taçao até a venda das terras.

Os estfmufos fiscais da SUDAM seriam da ordem de 75%
sobre 0 capital pr~prio aplicado, ou seja, de cada ~$ 100 inve~

tidos, ~$ 75 foram subsidiados, pois a Gleba Celeste encontra 

se na zona de prioridade A; a mais alta.

Os financiamentos do Banco do Brasil foram concedi-
"

dos para a demarcaçao dos .Iotes rurais e urbanos, mapeamento do s~

.10, levantamento topogr~fièo e demais infra-estruturas, como es~r~

das rurais, pr~dios administr~~i.v,?s, etc.

,

'.
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Igualmente, 0 Banco do Brasil financi~ a coloniza

.çao: fa: 0 emprés~imo à' em~~esa paraJa vend~ de t~rra·aos colonos

e estes amorti:am as pres-taçoes da coloni:adora"no banco, por in-

termédio da cooperativa. \

./ 0 lucro da empresa poderia vir do contfnuo rolamen-
~

to da dfvida.junto às entidades finan~eiras, da obtençao de novos·

empréstimos e daaplicaçao do capital no mercado financeiro.

.. f·· 'd"" , , 1 ' d·o .nanClamento a pro uçao so e posslve apos o.s

anos de instalaçao do colono, 'com 0 tftulo. definitivo de propried~

de, preferencialmente para os produtos de exportaçao ou matéria

prima iridustrial, como a mandioca.
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3. EVOlUÇ~O DA AT 1V1DADE AGROPECU~R l'A..
T '

..

SINOP ~ munictpio recen~e, pois da~a de 17 de deze~

bro de 1979. 0 centro ativo do m~nicfpio é a area desenvolvida pe-

la colonizadora SINOP, que tem um acesso relativamente f~cil
.,,'" .

a BR-163 (Cuiab~-Santar;m). Toda a parte do municfpio, que

com
,.

nao

a

so-possui acesso por esta rodovia, pertence a grandes fazendas,

bre as quais se tem.poucas informaçoes. Assim é melhor colocar

hi potese de qu e as estatfst i cas di spon rve i s se referem ~s gl ebas

leste e CI~udia~ exceto os daqos sobre a estrutura f4ndiaria.

A historia agropecu~ria do munictpio se confunde,p2,

rém, até hoje, com a estratégia da atuaçâo da Colonizadora Sinop.

As fontes de dados para a cornpreens~o econ~rnica do

que ocorre saopoucas. Ternos disponfvel 05 arquivos da colonizado

ra e 05 orgaos administrativos, centrados na capital do rnunicfpio,

Sinop, como a Preferitura Municipal e principalmente, a EMATER, a

maior ronte estatfstica. Esta tem re9istr~dos 422.585 ha, menos de

10% dos 48.678 km
2

'(4.867.800 ha) da superffcie total do rnunicfpio,

corn 25.222 ha de lavourùs e 40.550 ha de pastagens, referentes ape

nas ~ Gleba Celeste, na quai vernos que sornente 11% sao aproveita 

das para a agropecuaria.

No restante do municfpio, as grandes fazendas con 

tratam diretamente seus empregados, e fomos informados de que esta

.-
~l
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beleceram-nos em regime de colonato, mas pouco se sabe a este res

peito. A im~~ess;o que se tem é de que agem, at~ certo ponto,~ inde
.. .' -- .pendentes da atuaçao municipal •

..., .. ,
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3.1. Lavouras
) .

1

o tamanho dos lotes, corn uma m~dia de 100 ha) dos.- ...:,.,..~..
.quais a metade deve permanecer em mata, seguindo as normas do IBDF ,

devia favorecer a pequena produç;o moderna, isto é, uma produç;o p~

ra 0 consumo proprio, mas também uma produçao de lavouras permanen

tes de exportaçao, fixando 0 pequeno produtor à sua terra.

~ssim, desde 0 infcio da Gleba Celeste, foram desen

vo 1vi das 1avouras de caf~ e de .p i menta-do-re i no coma I.avouras perma

nentes, arroz e mandioca como lav~uras tempor~rias. A mandioca deve

ria ter uma produç;o intensiva, para abastecer a usina de mandioca

que iniciou sua atividade em1982, além de servir para 0 auto consu-

mo.

. Nestes li 1t i mos anos, se desenvo 1veram cu 1turas de se

ringueiras e de guarana{J).

(1) Fontes, às vézes contraditorias, usadas nas paginas seguintes:
- censo agropecuario 1980 - IBGE
- relat~rio da EMATER - 1983
- Banco do Brasi 1 - 1981-1982-1983

entrevisi:asa

. -- .. - ....
, .•.'7 J- .:~ '"-';:;••
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3. 1• 1. Arro:;,

,...
. '

Embora ocorra a impossibilidade de se vender 0 arroz

além do preço mfnimo fi~ado pelo governo (0 armazém da CIBRAZEM tem

.até hoje um quase monopolio, ao quai- se se~~m .as dificuldades da coo

peràtiva), a produçao do arroz esta crescendo, sem duvida ligada ao

desflorestamento, pois 0 arroz é a primeira lavoura de abertura do

campo. 0 arroz é a produç~o que recebe a maior parte dos créditos p~

ra lavouras, quase à metade em 1981,ainda 28% em 1983. Concorrem corn

ele, 0 milho e'a soja.

Nota-seuma produçao de 20.400 toneladas cultivadas em

13.600 ha (0 que da exatamente uma produtividade de 1.500 kg/ha!)'e~

1983. 0 IBGE dava, em 1980, 6.241 toneladas em5.879 ha (produtivid~

de 1.061 kg/ha).

produtores.

- A maioria do produtc
,
e cultivado por pequenos

, . -o arroz parece ser a unlca lavoura que nao encontra

problemas (al~m do preço mfnimo) de comercializaçao e que nao esgota

demasiado rapidamente 0 solo, bastando um pouco de adubo para se ob

ter rendimentos satisfatorios. A lavoura do arroz é mecanizada em

90%.

Hoje, nas areas mecan i zadas, pode-se recear a concor-

rência da soja.

J



!,
1
i

./'

3. 1.2. Mand i oca
. ~~ ..... ~

. -'

o ce~so do 18GE registrava somente"14 ha de mandioca,

antes da ativldadeda usina de alcool. Em 1983, se encontram 500 pr,2,

~utores em uma superffcie de 4.300 ha. 0 Banco do Brasil devera ass~

gur.~r crédito para plantar 5.800 ha e assegurar 0 custeio da entr~

safra de outros 5.700 ha. Entretanto, se bem que cada hectare receba

dois tipos de custeio, um para limpeza da mata e outro para plantio,

talvez a area derrubada nao esteja apta a produzir este ano. A prod~

tividade é fraca, de cerca de sete toneladas/ha. As previsoes haviam

fixado uma produtividade de 16. T/ha para lavouras mec~nizadas e 12T/

ha para lavouras sobre tocos.

o maior produtor é 0 departamento agrfcola da usina,

que plantou, em 1984, 2.507 ha. t também 0 unico comprador e se pode

prever que, breve, a usina se torne 0 unico produtor. A plantaçao i!,l

dustrial da mandioca encontra varias dificuldades fito-sanitarias,de

mecanizaç~o, de frete, etc. O.atraso no programa de funcionamentoda

usina, 0 preço pouco compensador que é pago, a falta de mercado mo

tivam a desconfiança dos pequenos produtores.

"Prevê-se, para 1984, uma produçao para a usina de

45.000 toneladas, seja quase 7.000 ha cultivados, 0 que parece muito

otimista (Veja 0 capftulo sobre a usina).

;~~~

",- tH
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3.1.3 Milho

, )

Em SINOP, n~o se falou a respeit~da lavoura do mi Iho.

o censo do IBGE de 1980 dava apenas 1,00 hectares cultivados e uma pr,2,

duç~o de 150 toneladas. Os documentos da EMATER nâo mencionam esta
./

lavoura.

Entretanto~ 0 crédito rural do Banco do Brasil aumen

tou de 6%, do total 'de cr.éditos em 1981, para 26% em 1982, atingindo'

uma superffcie cultivada de Il.600 ha, igual à da mandioca.

Este fato ~ inexplicavel,e precisamos encontrar 0 mo

tivo para 0 silêncio sobre este produto, aparentemen1e bastante impo!:.

tante.

"..."._~

}.
!:
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3.1.4. Soja

, '

o sucesso da lavoura da soja no di'strito vizinho de

Sorriso, a busca duma cultura compensadora, a taxa jâ alta de meca

nizaçao no municfpio e os solos geralmente pianos sao motivos para

experimentar a soja depois da cultura do arroz, que absorve a umi

dade do solo apos 0 desf 1orestamento. As exper i mentaçoes encon 

traram sucesso,e se prevê para este ano uma superffcie plantada 'de

5.000 ha de sOJa.
,.

6:m 1983, 0 crédito rural incentivou a ,produçao de

3.800 ha de sOJa, recebendo esta 8% dos créditos âe lavouras (coll

tra 0,5% em 1981 e 3% em 1982) e fazendo parte dos produtos regula

dos pelos EGF.

A chegada da sOJa nas ~reas florestais pode modificar

toda a produç~o e a estrutura' fundi~ria •

.-,..~
. " 'f~

-.- .....
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3.1.5 café

1 .

o censo do 1BGE reg i stra 3. 947 ha.···d~ café em 1980;

quatro anos depois~ a superfrci~ plantada cai pela metade (1.950 ha),

corn uma produçao de 1.170 ~oneladas. -A maioria dos produtores. sao

peqti~nos agricultores. A produtividade, qu~ provavelmente permitiu

o calculo da produçao ou da superffcie, é de 600 kg/ha.

Além das cifras pouco confiaveis, 0 decréscimo do ca

fé pode ter sua'explicaçao na ma qualidade do produto causado pela

pouce ferti lidadé do solo e pelas dificuldades de comercializaçao ,

devido ~ grande distância dos centros compradores. Na ul~ima esta 

çao seca, foi necessario irrigar 0 café.

Existe uma pequena produçao de café de boa qualidade,

entretanto este nao pode ser comerc i a 1i zado corn 0 nome de SINOP sem'

ter seu preço desvalori:ado. As transaçoes devem ser realizadas di

retamente pelo produtor.

Ë provavel que a produçao de café continue a cair,

pois, depois de !981, nâo se encontra mais financiamento para a for

maçao de novas·culturas.

,

~'IlI".r.~~

1-'
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3.f~6. Pimen~a-do-reino

41 e.

.'..'
Os solos de SINOP sao, em geral.,.-de ma qualidade,mas

, .

o~i~os para: a lavoura da.pimenta-do-reino, que foi incen~ivada des-

de:~ infcio da colonizaçio •

. - -. -'.-
Em 1980, encontrava-se uma produçao de 64 ~oneladas.

A EMATER naD fala mais da lavoura da pimen~a, embora uma es~a~rs~i

ca da prefei~ura apresen~el05 ha, 0 que parece improvavel, e a EM~

TER, 30 ha. ,.

!

A produ~ividade da pimen~a-do-reino pode chegar a~é

2 T/ha. 0 mercado da pimenta é mui~o ~s~rei~o (do pon~o de vista da

quan~idade e ~ambém dos circui~os de comercializaçao) e rapidamente

SINOP chegou a uma si~uaçao de superproduçao. Hoje esta lavoura se

~ornou marginal e nao se encontra mais crédi~os para ela.

J

. ::.~.- .....
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3.1.7 Guarana

.
220 ha de guarana foram recenseado~no mun i crpi 0 de

SINOP. Parece ser uma lavoura permanente em fase de desenvolvimento.

o departamento agrfcola da usina tem proJeto para plantar guaran~•

.'

--
Desde 1982, 0 Banco do 8rasil fornece uma pequena a

juda para seu plantio.

,.

J
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3.1.8. Seringueira ~I.. '

A lavoura da seringueira, depois do prazo de entrada,-

em produç;oJde sete anos, parece sera lavoura mais compensadora.Os

empréstimos especiais ligados a esta cultura fazem corn que hoje ce~

ca de 2.500 ha sejam dedicados às seringueiras, e esta superff 

cie tende a crescer mais. Entretanto, nestes ultimos três anos, 0

Banco do Brasil nao contemplou corn financiamento mais do que 120 ha.

Hoje, sô 800 ha estao na fase de produçao e 0 rendimento estimado s~

ria de 600 kg/ha/ano. l

'.

,
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Na area de floresta n~o se pode fazer pastagens nat~

rais, pois as pragas SaD in~meras. So ha pastagem cultivada. Encon

tra~se cerca de 40~550 ha de pastagens.

A criaçao de gado de corte parece aumentar: 38.050

cabeças em 1980, 60~000 em 1983. Sao grandes e pequenos produtores.

A criaçao de gado de leite parece decrescer; 886 ca

beças em 1980, 500 em 1983. Adificuldade para se encontrar m;o-de

obra seria uma explicaçao para este progressivo abandono, 0 que ex

plica que na cidade faite leite e 0 seu preço seja alto.

."

'. , dA pecu~rla e pouco incentiva a e recebe apenas

dos créditas rurais.

2% .
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3.3. 0 Crédito Ru~al
. --~.:.~: ~-"':--.--;'.

'.- ~

"...... ~

J .
l

.'

o valor do crédito rural veiculado pelo Bancordo Bra

sil decresceu bastante entre 1982 e 1983, tanto

tratos (-29%), quanto em valer.

. - -_.-~-.

,
em numeros de con

Apesar do cr~dito rural seguir as tendências da pro

duçao~ é diffci 1 encontrar uma pol~tica agrrcola.~oerente, tendo em

vista sua distribuiçao. Apenas pode-se di.er que beneficia a 95%,
dos pequenos produtores e que 0 arroz, 0 milho e a ma~dioca, ou se-

ja, somente lavouras tempor~rias recebem quase 3/4 d~ todos os cré

ditos rurais. Nota-se a ascençao do milho e 0 surgimento da sOJa.

Os créditos sao usados para suprir .os custos da entre

safra em mais de 60%/para ajudar 0 investimento, 30%, e 0 que sobra

fica para a comercializaçao.

Esta situaçao, nacional de resto, mostra a dificuld~

de de se produ.ir de um ana para 0 outro sem ajuda. t provavel .que

o valor da produçao, ern Sinop, seja inferior ao valor total dos cré

ditos.

J
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N9 DE CONTRATOS VALOR (CR$ MIL) .

TIPOS DE BENEFICIJl:RIOS "1; ' .

1981 1982 1983 1981 1982 1983
.~., ::

'.f" !.,

....
. .

MINI E PEQUENO PRODUTOR 2.440 4.940 3.496 627.444 2.328.384 3.087. S8li'
.! ~,' ".

MtDIO PRODUTOR 189 352 136 282.701 638.144 624.476
: ..i
.. r'

12
'. (GRANDE PRODUTOR 11 8 42.430 47.743 682.23]:::

.' ~ ... I n.. . .

. ,
COOPERATIVAS 4 1 7 7.456 41 . 168 336.458

BENEFICIADORES 3 28.539.

1
i

"':it-·.~r.,J!:<t·~.;.~~i~;: ... ~'~ ••,:,- ;·~·'~i.~y·:J

TOTAL

...
Fonte: Banco do Brasil

2.644 5.305 3.650

.~. .

960.031
. '.

3.055.439-

l ,

4.759.29) .'
. ,
.'
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-- ..---- ------------_.-
VAt.I)R [,1)5 CRË:H'fCS (Cr$ mU) !,Rt:/\ n::t.NCI:.t,;·. (h,J)

1 - -
1381 1982 1983 1961 1982 l'J83

- . . .
.' VALeR , VALOR , .VAW.l , VALOR ,

V~LOR l VALOR 'l
- •

U,""TJmS

Cl'.EDrr....s TOI'AlS Pen PRIIX1l'CS

-1'= 468.':44 49 1.000.670 33,5 1.314.080 28 21.168 62 26.565 45 12.928 32

- l'.;mlloca 180.098 19 615.519 20,5 893.811 19 .5.465 16 7.037 12 11.563 28
!

- MiUo
.. 62.857 6,5.. 778.835 26 937.577 20 4.707 13,5 19.666 3) 11.584 28

- - -- - ..

- QJaranâ - - 50.384 . 1,5 8.630 - - - 145 - 18 -
- café 6.532 0,5 53.742 2 77.479 2 320 1 404 .. ' 1 727 ~

- M.:m:r.a - - - - 28.500 1 - - - - 375 1

- SOja 2.671 0,5 94.925 3 376.527 8 150 0,5 2.232 4 3.793 9

- ser~"Ucira ,977 - 31.130 1 69.808 1,5 20 - 31 - 66 -
- Feijao 31.071 3,5 73.265 2,5 - - :2.352 7 3.291 5 - -
- PirrP-r.i:a do Peina - - 400 - - - - - .1 - - - -
-Juta - - 5.955 0,5 - - - - 49 - - -
- sare::.tE!s - - - - 7.656 - - - - - 4 -

- .. .. ' .. ...

cp:n:r:cs GFR"J:S W,o 1i<Z';\..'<TI!XlS Pœ
..

E,i1ŒUIO

- c:en=Cld.L1Zaç.10
.. .... !fil - "19.257 0,5 33.623 1 .. - .'.. -

- l·1ë!fr.cr;:r.p..nto 117.625 12,5 72.346 2,5 3;9.036 8 ~ .

-~"laS C VaCIllas 49.247 .5 120.295 4 475.015 10

- o.,t:rcs InvestirrEntos 32.658 3,5 78.686 2,5 6~.722 :.1;5

'ICr:,r. )G([Ç'~~ 953.151 100 2.995.410
1

100 4.666.466 100 34.182 100 59.H9 100 41.058 100
~

pFX::l.lrl.'UA

C;;:;Ol'i'-::5 fi;> P~ç.'\Q 2.084 30 52.290 87 25.935 28

.~rrcs ne: l~'iE:S"P?'a~. 4.796 70 7.739 13 66.890 72

..
Ti.1I'.'\L P::CUi'ÙU!\ 6.880 1CO 60.029 100 92.825 100 ,

....
TOffiL x;ropa'tl!~\IA 960.031 3.055.439 4.759.291

m':DI'l\.'6 0,\ PEQ;,WA/'I'(Tl'!\L cn:"Drrcs 0,7\
.

2' 2%

l'.:lllte: a partlr nos cb.!os c!o Banco do 8l:asi1

,

, ' .•.. ~"",
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~
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3.4. Tendências

..
Dez anos talvez nao sejam suficientes para avaliar

" ."..'
um projete de colonizaçao. Porém, 0 conhecime~to do processo de wa

bertura e f.ech.mento R da fronteira agrrcola, juntamente com '05 re

sultados do trabalho de campo podem ajudar a detetar fortes tendê~

ci-as.

As !.avouras perenes, incentivadas no inicio da co

lonizaçao, estao na fase de decréscimo (café, pimenta), substituI

das, pouco a pouce, por outras lavouras com mercados mais abertos.

Provavelmente '0 pequeno produtor nao pode suportar duas vezes a

carga do investimento e do pr~zo de entrada em produç;o de novas

culturas perenes (seringueira, guarana).

A produçao dominante' é 0 arroz, lavoura tfpica de

abertura do campo, bem mecanizada, e incentivada pela polltica de
,. dpreço mlnlmo 0 governo.

A criaçao de gado e a lavoura de soja se dcsenvol

vem, reproduzindo uma situaçao ja bem conhecida na agricultura bra

sileira e que deveria, apesar das negaç~es dos resp~nsaveis da 51-
.' ~ . ~

NOP, Ja criar um fenomeno de concentraçao da terra.

Mas a produçao maior, que tem a maior quantidadede

efeitos induzidos é ainda aexploraçao da floresta, caracterlstica

de uma areapioneira ainda nao estabilizada.

Entao, estamos surpresos perante 0 pequeno dinami~

mo agrrcol~ da cidade, que contraria 0 discurso mobilizador e ent~

siasmado da colonizadora.

As unidades agrlcolas que visitamos, foram escolhi

das pelo nosso guia, como aquelas que conseguiram sucesso, tendo

projetos de expansao. Todas essas unidades têm as caracter,sticas

seguintes:

,
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- uma abertura para 0 mercado da propria cidade: ~

bastecimento de verduras, de carne, de ovos e para autoconsumo; a
... , ,

exploraçao agrlcola e sempre complementada pela renda de um empre-

go na cidade;

- uma integraç;o da exploraç;o: matérias-pri~as

produzidas (artesanalmente e caseiras )"e uma utilizaç;o dos

subprodutos;

uma exploraçao sem intermedi~rios, corn venda di

reta, seja graças ~s ligaç~es familiares, seja graças ~s facilida

des oferecida; pela administraçao.

" ... J
Esta corrente de integraçao para tras e para fren-

te permite margens mai ores de lucro e uma relativa reduçao de impo~

tos ù serem pagos a cacla etapa da produçao e d~ cornerciali:açao.

Assim, parece que para sobreviver,o pequeno pro

dutor tem que se livr~r de sua "situaçao de pioneiro obrigado a a

bastecer 0 centro,na quai se encon~ra estrangulado pel~ distância

entre a fronteira e os mercados, entre 05 preços dos insumos e os
, ",.

preços mlnimos de compra da sua produçao.

Para jogar corn a margem de preços fixados pelo ex

terior, que nao deixam nem a simples remuneraçao do trabalho, ele

tem que abandonar a sua 1i gaçao corn 0 centro, produz i r para 0 mer ca

do local g dominar seus insumos e a comercializaçaoa

No caso de SINOP, um mercado local existe, dinami

zado pela situaç;o da cidade na Cuiab~-Santarém. SINOP é a ~nica

cidade da regiao a gozar deste privilégio. Mas, para um produtor

que conseguiu fugir dos constrangimentos da produçao pioneira,qua~

tos estao agora num estado de descapitalizaçao, em autosubsistên 

cia, e quantos'têm que ir embora?
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4. EFEITOS INDUZIDOS

A indus~rializaçao, 0 comércio e os ~erviços sao

efei~os ligados à colonizaçao. Sao criados pe~a p~opria a~ividade

agrfcola, resul~ado das intervençoes urbanistas do gover~o, co!!,

seqU;ncia da abertura de novos espaços de~roca e também da inici~

~iva da estruturaçao da cidade.

t diffci 1 falar sobre relaçoes au~omaticas entre ci

dade e industrializaçaoa 0 que interessa aqui sao os fatos que pe~

mi~em dar a uma cidade uma estruturaçao que faz com que ela va a

lém de seu pape 1 de apoio à agricuJ~ura para ter outras funçoes.

!
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4.1. Construç~o Civi 1
.' .,~-..: -'

A colonÎzadora no infcio, construiu as infra-estru

turas rurais e urbanas. Hoje n;o h~ ~bri~aç;o ~a'~sc~lha de uma em

presa em particular•.

. 0 setor da con struçao ci vil pBrece nao conhecer cri
se~' A ma i or i a das empresas foram cr i adas em SINOP ha pouco tempo- .. '. ~--

(menos de 4 anos).
- - -_. "-.

Encontramos: PROENCO

HABITEC

GONZAlES

·ENGEl

CELESTE,

as maiores empresas de construç;o civil geral.

Estas empresas t~m contratos particulares e contra

tos com prefeitura. Sao pequenas empre~as rocais.

As grandes empresas nacionais atuam na const~uç;o

da estrada e na realizaçao de obras estaduais.
N N

No total, na estaçao seca, 0 seto~ da construçao

civil emprega 800 pessoas no municfpio, mais 1.000 pessoas nas ati

vidades madeireiras.

J
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EMPRESAS llGADAS A CONSTRUÇAO CIVIL NO DISTRITO DE SINOP

fontes: DADaS DA PREfEITURA - 19831

ARTEfATOS DE CIMENTO 2

CERÂMICAS 4
CONSTRUÇAO CIVilS
EXTRAÇAO DE AREIA E CASCAlHO 1

fERRARIAS 2

INDOSTRIAS DE METAL E SERRAlHERIA 7
MADEREIRAS 156

VIDRAÇARIAS ' 3

LAMINADORAS 21

CHAPEADORAS Il

ORIGEM DOS PRODUTOS

- ARE 1A
- CASCAlHO

- CI MENTO

- fERRO
_ PEDRA BRITADA

- MADEIRA
_ SEIXO lAVADO

- TI JOlOS

- CERÂMICA

local - do Rio Celeste

local
Goiânia - limeira (S.P.)

sâo Paulo

Cuiab~

local

local

local

Sao Paulo

- __ • HO_' •• _ ••----..- -- - _ .. ._... _ .... " .~ ~ -0._- __

~. .
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4.2. A Industria da Madeira

;'

53.

A atividade da made-ira ~ a maior do plunicfpio, no. ,
quai mais de 9~% do territôrio ainda permanec~m em mata. A ativid~

de de desflorestamento criou varias atividades para frente:\ made ~

reiras, ser·rarias, laminadorâs, fabrica de moveis•••

Estima-se que quase' 200 estabelecimentos est~o li-
...

sados a Madeira e criam mais de I.OOOempregos neste setor. "

A base de calculo do ICM sobre as toras favorece !!
• ri' "-

ma transformaçao no municfpio mesm~ s:Vf3~~'da arrecadaçao do ICM.

, A associaç~o dos madereiros reune de 20 a 30 socios.

A maioria das serrarias s~o do tipo "pica-pau", queinao pagam ta

xas, aproveitando menos do que 30 m3 de madeira por mês. Geralmen

te n~o.profissionais, corn existênciaefêmera, porém sao a maior pa~

te de abastecimento da cidade. Os custos de produç~o das madereiras

oficiais sao demasiado altos.

COEFICIENTES TËCNICOS

- 1 m3 de toras 40,70'm3 beneficiadas

40,45 m3 industrializadas

25 m
3 ~ 40

3/ ...500 m mes

m3 de Madeira por alqueire

exige um desf~orestamento de 33 hectares/mês :)1 hec~

-tare por dia

3/ ... 830 empresas corn consumo de 500 m mes por meses perfc:ri am um de~

florestamento de 8.000 ha/ano •

,
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4.3. Cestilaria de Mandioca - SINOP

4.3 •1. Hi stor i a
.'

~.' .

OEz-se que 0 presidente da COLONIZADORA SINOP S.A.

sempre quis ajudaro pequeno produtor. A idéia da usina.de produ 

çao de ~Icool a partir da mandioca 'Iiga-se ~ preocupaçao defavor~

cer a 1avoura do pequeno produtor, ~~__~5mo tempo que vi sa absor -
, d Hver uma posslvel pro uçao excedente.

A estrutura mec~nica da produçao de mandioca é 'O~

posta ~ produçao de cana-de~açucar dos grandes propriet~rios, que

empregam boias-frias.

Dentro da ot'Ica de poupar di vi sas, dom a produçao

nacional de carburante, ar.gumentou-se que a mandioca tem um maior

rendimento de ~Icool do que a cana-de-açucar (18% contra 7%), a

lém de que se poderia colher 0 ana todo contra apenas 6 meses para .

a cana.

Na realidade, estes racioclnios sao bastante inco~

si stentes, po i s 0 rend imento por hectare'. é mu ito ma i or para a ca

na (até 100 toneladas contra no m~ximo de 40 toneladas para a man

dioca). Existern j~ usinas.de mandioca em Minas Gerais e na Bahia,

embora nao tenharn obtido bons resultados.

No infcio, em 1973, a usina devia ter uma capacida

de de so 20.000 litros por dia. No ~mbito da crise do petroleo, a

capacidade foi fixada a 150.000 litros por dia durante 320 dias no

ano. Corn a.criaçao do programa:Pro-Alcool em 1975, nao houve pro 

blema de financiam~nto e 0 projeta foi aprovado pelo Conselho Na 

cional do Alcool, em maio de 1976.
Corn um rendimento previsto de 25 toneladas/ha, a

taxa de retorno'devia se fixar em I~~ e um total.das vendas de qu~

J
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se 30 milhoes US $ deveria permitiruma taxa de lucro de 21%, a pa~

'tir de 1985. .,
Cerca de 99,5% dos ~quipamen'tos s;o fabricados no

.'
Brasil e a'escolha da companhia BECKER evita 0 'pagamento de "royal-

'ties".

A situaç;o da usina'na es'trada Cuiaba-Santarém cri

aria economia de fretes e 30% da produç;o deveria ser consumido na
....reg_ao.

,
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4.3.2 Financiamento
....., .. ..... ~ ... -~.:.:.....

. ..

Encontrar 0 financiamento inicial foi f~cil. Mas

a demora dL SUDAM em mandar sua participaç~o (~~~unho de 1981 a

SUDAM t inha mandado s~ 5 mil h~es de, cruze iros~ ·s.eja 2,5% de seu

envolvimento em cruzeiros de 19770, a demora na esc.olha dos equ..!.,
, -pamentos, 'enquanto os empresti mos nao eram indexados com a 1n -

flaç~o, os~problemas de abastecimento e 0 atraso do,funcionamento

da usina, jevaram a SINOP a emprestar novos recursos do Banco do

Brasil. Estes desinaram-se a pagar os fundos da SUqAM, os jurosdo

Pro~1coo 1e dos... empr~s~ imos 1i gados ao, atraso da SUDAM e ~s perdas

de produç~o. Hoje a situaç~o.~ muito diffcil, e sem ~~vida 0 capl

tal da SINOP vai se transformar em emiss~o de debêntures em dire-
,

çao de um conjunto de bancos. Ja 0 Banco do Brasi 1 tem hipotecas~

bre a usina.

At~ 0 infcio de 1984, a repartiç~o dosacionistas

era a seguinte:

Colonizadora SINOP:

BAMERINDUS:

Diversos:

SINOP TERRAS:'

Cooperativa:

87,70%

5,00%

4,57%
2,72%

0,01%

100%

Nem a SUDAM, nem 0 Banco do Brasil sac acionistas

da SINOP AGROQUIMICA.

Os Uincentivos fiscaisH da SUDAM sac uma forma de

participaç~o de graça que nao levam, necessariamente, ao reembol

so nem ao pagamento de juros. 0 Banco do Brasil emprestou recur -
, 4 , • ~ •

sos atraves do Proalcool com prazo de 12 anos, no Inlclo com JU-

.._.._,-- ---,._..- ..-~- -~".'-'-""-_.'-'. -. __ ...._-_._-"" -' -".
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ros de 15%: e s~ depois, corn juros de 5% mais 70% do crescimentoda
,

ORTN. Posteriormente emprestou recursos fora do Proalcool em con-

diç~es menos favor~veis. .~ .. .

A SINOP part i E? i pou com recursos pr~pr ios v indos do

lucro da coloni~aç~o e corn as ~erras nas quais ficam a USina e

os campos de mandioca.

o valor do projeto, quando foi aprovado pelo Con

se1ho Nacional do Alcool, no dia 10 de maio de 1976, era de 503

milh~es de cruzeiros. Corn a inflaç~o, a reatuarizaç~o das particl
...

paçoes, diferente segundo cada caso, OS problemas encontrados, m~

dou a composiç~o do financiamento do investimento inicial. Pode-
. ;

se colocar que 0 custo do inves~imento foi de 48 milh~es de d~la-

res (~ 4 milh~es de ORTN). Era previs~o 0 seguinte, em junho de

1977:
mil Cr$

Banco do Bras i r
, -

Proalcool

.-. SliDAM-f 1NAM

, .
Recursos proprios

,
da SINOP Agroquimica

242.000

145.000

93.000

530.000

45,5

37

17,5

100%

... , ,..,
A apresentaçao conta~i 1 nao coloca claramente os

juros intercalares dentro do investimento. AI~m disso ~ dif~ciJ se

conhecer at~ hoje, exatamente, a participaç~o de cada um (Bancodo

Brasil, SINOP, SUDAM) no financiamento do investimento no funcio-.
<namento da usina e na parte agrlcola. 0 que aparece' como recur -

sos da SINOP podem ser d~vidas com 0 Banco e 0 que aparece como

da SUDAM, pode ter sido adiantado pelo Banco do Brasi 1. Ent~o, ao

....-- - -._-,_ _- .~- - -_ ~ _ -
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capit~~ ~e giro ~

,..,
ta de previsao do

valor do investimento se deveria acrescer as d~vidas da empresa •

H~ 3 anos Que a empresa n~o produz ~en;o 10%·da sua capacidade. 0
, - ndeficit, os custos de·man~tençao, o;emprego da~ 3vO pessoas agora

empregadas e 0 pagamento dos juros s~o alt~ssimos.
\

Em setembro de 1982, nota-se um deficit operacio-

nal mensal de 30 milh~es de cruzeiros. A necessidade de intensifl
~

car a parte agr.lcola para abastecer~a usina, levou a pedir um no-
1., .

vo emprest 1mo.
, .

Com 0 jogo dos juros. e da correçao monetarla, sac,

em março de 84~ quase 3 bilh~es de d~vidas corn 0 Banco do Brasil.

Para-·asscgurar a. s.ituaç~o finance.ira e ;;eguir uma

pol~tica agr~cola co~rente com as necessidades do abastecimento ,

seriam .necess~rios (em março de 1984) 18,5 bilh~es de d~lares (um- .

quarto do investimento inicial!). Este valor foi transformado em

emissao de deb~ntures corn um cons~rcio de bancos~ 0 Banco do Bra

sil hipotecou a uSina.

Ainda ~ dif~cil prever a.1 iquidaçao jur~dica des

te fracasso. A malor i~stância, 0 Conselho Monet~rio, votou nova·

ajuda, corn prazos de carência e taxas de juros favor~veis ao pro

jeto.

A primeira vista, este projeto fracassou por fal

cronograma de real izaç~o, das necessidad~s· em

do desenvolvimento da ,parte agricola •. Causam e~

panto as dificuldades para se obter 0 financiamento da SUDAM e 0

prazo decorrido para a intervençao das autoridades publ icas •
.. . ~ ...~~. . ...

J
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ESTRUTURA DO INVESTIMENTO (em porcentagem)
------~~-----------------Usina so

59.
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TERRENO. ·,... _w_

- CONSTRUÇAO.CIVIL
' ........ ~. 1-. ". • ..... ". •

- MAQUINAS'E ECUIPAMENTOS
,. . ..... .

- INSTALAÇAO e.MONTAGEM
._ •. '" ··t" •

- MÔVEIS - UTENSfllOS.......:.. .' .. ,... ~ .. '.'~.. ...... . .. . .

VEICULOS
. ..' -'" .. ~ ..:

- ENGINEERING
" .... ' .

- ENSAIOS OPERACIONAIS. ~. '. .....

- ENCARGOS FINANCEIROS
... "~

ASSIST~NCIA ~ÉCNICA.. . .... ,;, .

- OUTROS

13,5
10

42

3,.? '

. 0,5
.. ~ ...

- . -'--(;,-5

5
11

o,~

7,5

100

,,'
} . .'
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4.3.3 A Usina

A usina foi construida pela emp!"esc;' alel1J~ BECKER,

cuja filial pertence ao grupo SINOP, e a tecnologia estevea c~r-
• . • '. • 1 ~, .', . . --

go da empresa Nordon 1ndustr i as Meta 1urg icas S. A., de Sao PauII·o.. .
. , " , .' .

Ela produziraalcool hidratado e alcool desidrata
'. . ..~. .. ;.. . .. . -- .. -

do, e amido industrial, al~m de abastècer de'~nergia el~trica a

ci dade. Em' breve ser~ 1. igada ao outro 1ado da BR-163 par um "p ipe .

--line" aos compradores. Sao eles: SHEll,PETROBRAS, ESSO, TEXACO,
. ;:'~. .' - -'.'" :... ~ . .' .' . .

ATLÂNTIDA, SAO PAUlO DISTRIBLIIDORA. 0 Conselho Nacional de Petr~-
,

leo e distrib~idor •

. Em 1982, a'u$ina funcionou experime~talmente. Em

1983, produz.iu 4,9 mil.h~es de I.~~~o.s (I~% da capacida~e pre.v.ist~)•.

Espera-se, em 1984, 7 milh~es de 1itro~ de ~Icool •
•• J, •

f impossivel calcular a rentabi1 idade real da usl

na. Os investirn~ntos foram i~centivados, e hoje os custos dema~.!:!

tenç~o s~o cobertos pelo governo. N~o h~ produç~o constante,ep~

, --de-se recearde que nunca havera produçao de mandioca suficiente·

para abastecer a usina. AI~m disso, opr~ço do ~Icool ~ fixado p~
. .

( . -
10 governo para todo 0 pais e 0 preço da mandioca nao pode ser r~

baixado numa situaç~o de pen~ria de mat~rias-primas. A margem dos

custos explode.

Parece que a tecnologia ~ boa. Do ponto de vista
, .

tecnlco nao houve problemas e a capacidade real seria bem superlor

~ capacidade nominal. 0 problema parece estar mais ligado ~s difl

culdades de plantio da mandioca e aos altos custos do transporte

aos centros consumidores.

A energia necess~ria ~ de 3.200 kw/dia e vem ..da

lenha. Hoje a ~sina consome 400 m3 de Icnha por dia para a sua ma

nutenç~o e para 0 abastecimento de energia da cidade de SINOP. No

periodo de safra, chega at~ 700 m3/dia. A recuperaç~o dos res-

,...."
. ~. ~

,l _._ ~._ _.•. _ _ .. ~_. __ _.._.••.

, ..;

....'.....-~

f~
'~



~

";", n •

"11.:,:1 ,~,

:..
:').

"1

:~,,*"... ~.:.: ....:~.~.:..;;'~':,. ..~ :-- :.;-.~:;~~~' .. ~:~--:~ ;':.'.
..J':'i-=~·:: -~_=>:.::_'~':~.:.".: :.:·,:,:~·r-:i:;~·~·~:.:=.~~.

-" "...:,.- ..

, .

'1

1

tos de mandioca deveria fornecer energia e permitir um consumo de

lenha mais baixo.

A partir dos restos; por decantaç~o ; se produzi

rao adubos. 0 ~cido cianfdric~ ser~.r.ecicladoë.··jogado no rio. A
, \

usina precisa de uma quantidade de agua tratada igual ao peso da

mandioca beneficiada (ou seja, 860 m
3 por dia). A proximidade do

,
rio proporciona a possibi1 idade de r.eciclar a agua e facilita 0

abastecimento.

Para estocar a mand i oca, 'numa capac i dade prey i sta "

de 7.500 toneladas, deve-se, antes, transform~-Ia em farinha.Qua~,

to ao ~Icool, pode-se estocar cerca de 8,4 milh~es de 1itros, e-

quivalente a 56 dias de produç~o.

Entre a chegada da mandioca na usina e sua sarda
,

em alcool, passam-se 72 horas.

ESTRUTURA DOS CUSTOS DA DESTILARIA (PROJETO)

CUSTOS FIXOS OPERACIONAIS :

SALARIOS - SEGUROS - MANUTENÇAO

- CUSTOS FI XOS NAO OPERAC 1ONA 1S :

AMORTECIMENTO - DEPRECIAÇAO

CUSTOS OPERACIONAIS VARIADOS:

1NSUMOS

MAO-DE-OBRA

DESPESAS TRIBUTARIAS
DIVERSOS

- DESPESAS FINANCE IRAS

CUSTO TOTAL

13

15,5

51,5

3

12,5
\

3,5

100%

As nccessidades cm capital de glro sac de 13,6~ ~o

custo tota 1•
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CONSUMO ANIJAL

MANDIOCA

ENZIMAS

LENHA

CLEO COMBU5TfvEL

LUBRIFICANTES
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"

275.000 T

264 T (importadas)
3,

215.424 m '"

1,8 T

2,4 T
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~4.3.4 Parte Agricola

Um departamento (DAG) orienta a parte a9rfc~1a da
, ~"

usina nos terrenos propri.os. Ele trata, tambem, .. do abastecimento

da usina com lenha para fornecimento deenergia. ~
\

o apoio't~cnico dos produtores individuais ~ fei-

to pela EMATER.

A SINOP Agroqufmica tem 25.000 hectares de terras.

Este ana (1984), ser~o plantados 2.507 ha. A maior parte das:ter

ras ainda s~o mantidas como matas.

, 0 DAG emprega hoje 1.200 pessoas: 800 para 0 des

matamento eo plantio da mand.ioca e 400 para a coletp da lenha.No

perfodo da safra, 1.500pessoas trabalh~nos campos de mandioca.

Mecanizaç~o
..., ~

Nao e posslvel mecanizar completamente 0 plantio

e a colheita da mandioca. As m~quinas podem ajudar a destocar,mas

a colheita deve ser feita manualrnente.

- Produtividade

Espera-se uma produtividade de 12 toneJadas/hanas

~reas ainda nao destocadas, 0 que impede a mecanlzaçao, e 16 T/ha
,

nas areas que podern ser mecanizadas.

Na verdade, as terras parecem bem fracas e a pro

dutividade nao ultrapassa 20T/alqueire (8 T/ha).

- Ciclo

Existern duas variedades de mandioca. Uma varieda-
\

de se planta no infcio do ver~o (setembro) para ser colhida um a-

no depois. A outra variedade se planta"no final das chuvas (abril)

epode-se colher um ano e meio at~ dois anos depois.

,

".- .......----..,_...._._.- •• __._ .. _. • ~_._. o ••• ~ •• _ ••••
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Parece que de abril ate dezembro nao haveria difl

culdade em ~bastecer a usina. Fora deste perfodo, 0 problema liga

se à impos~ibi 1idade de tirara mandioca dos campos, 'na estàç~o

-das chuvas.,: Nesta estaç~o, os trato~es e cam i rih"6es fi cam i mposs i

bilitados de trabalhar.

CUSTOS DE PRODUCAO AGRiCOLA

Sem considerar 0 custo de aquisiç~o da terra, e

numa hip~tese de uma produtividade de 16 T/ha para a mandioca co

Ihida mecanicamente e de 12 T/ha para a mandioca plantada nos to

cos, chega-se ~o preço por hectares: (preço em maio de 1984) de

~$ 350.000 no primeiro caso, ~$ 250.000 no segundo, corn um

preço de ~$ 40~000 por tonelada. Depois do pagamento dos eus 

tos fixos, do pessoal e dos impostos, 0 saldo seria de ~$ 12.000

por tonelada, segundo 0 padr~o fixado pela usina.

Na realidade, 0 rendimento ~ de 8 T/ha e 0 saldo

Ifquido pode cair at~ û$ 3.000 por tonelada.

Custos por hectare: (Cr$)

plantio

- 2 capinagens

colheita

+ frete

50.000

60.000

100.000

210.000

Para 8 T/~a, 0 saldo ~ de ~$ 110.000 por ha.

J
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COEFICIENTES TÉCNICOS (por hectare - h/d = homem por dia)

1. lAVOURA·NA TOCA/ha

"'Produtividade 15 T

2. lAVOURA MECAN 1ZAD A/ha ~
".,.

Tratos culturais

- 2 capinas 10 h/d 15 h/d
" ,

- tratos fitosanit~rios 1 h/d 1 h/d

- colheita ·15 h/d 19 h/d

Custos 42,5% 45,5%

Frete 25% 19,5%

Receita 32,5% 35%

Valor Venda 100% 100%

'. ' ,Com 0 amortecimento das maqulnas, e provavel que

o lucro previsto dos dois tipos de lavouras seja igual.

-'--"'-. --- ..... - _. •• ".- --._--- . ". - _o. - •.__ •• - ".
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4.3.5 0 Abastecimento

A capacidade da uSina ~ de 150.000 litros/dia.Pr~

vê-se um funcionamento de 320 dias/ano. _J',

Para esta capa~idade, precisa~se de 860 toneladas

par dia. 0 rendimento ~ de 18%, ou seja, 275.000 toneladas/ano.

+ ,
. toneladas de mandioca - 100 litros de alcool

As variedades da regiao t~m 30% de amido em peso
, . ,

total. Nao h~ problema de inadequaçao de variedades (houve probl~
.. . .

ma, no infcio, com variedades sul,istas que se adaptaram mal ao s,2

10 e ao cl ima,~mas nâo corn respeito ao teor de amido).

Para chegar a' 860 toneladas precisa-se colher 100

ha de mand i oca.

produtividade media atual

8 toneladas/ha

ou seja, 33.000 ha por ano.
,..

Mas, a mandioca nao tem uma periodicidade.de colhel

ta anual e a terra precisa de descanso ou rotatividade das cultu-
, .

ras~ Na media se faz uma colheita cada dois anos.

Para abastecer a usina como 0 piano inicial prevl

a, precisa-se de 66.000 ha reservados para uma produçao principal

de mandioca.

Em 1983, foram entregues 31. 000 t~>ne,!adœ, sendo 3.500

da plan~aç;o da usina. Em 1984, prev~-se uma entrega de 45.000 t~

neladas e 4.500 pela plantaç~o da usina.
, ,.. ,

Esta e a produçao de uma area de mais ou menos

d f t - ' •a super ICle necessar~

, .
a para 0 funcionamento da destilaria dentro das normas tecnlcas

prey istas.

J
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4.3.6 A Participaç~o dos Peguenos Produtores
- .-

Para esta safra, 0 preço de campra nas pDrtas da

usina ser~ de er$ 40.000pçr tonelada~O ano passado' foi de cr$.;. ••••.
û$ 12.000 -. Este preço ~ fixado em relaç~o ao preço da gasol ina.

\

Esta indexaç~o permitiu um crescimento um pouco al~m da infl~ç~o•

.' 0 Banco do Brasil financia todos os projetos' de
...

plantaçao de mandioca.

larve: os pequenos produtores tenham desconfiado

da usina, talve: tenham encontrado outras lavouras mais compensa

doras. De fato, n~o existem grandes plantaç~es de mandioca naste~

ras da SINOP.

A SINOP tenta incentivar os pequenos produtoresdo

municfp.io de COLIDER, onde 0 tamanho m~dio das propriedades, me

nor, favorece a produç~o de mandioca. Mas muitos destes pequenos

produtores n~o t;m t ft.u 10 of ici a 1 de propr iedade, 0 que impede um
, .

emprestlmo do Banco. A Sinop ofereceria garantia para eles. Mas

a mandioca ~ uma planta fr~gil. Ela pode esperar al i tr;s dias d~

pois da colheita para ser beneficiada,mas 0 transporte sobre es

tradas em m~s condiç~es de tr~fego pode estragar uma boa parte da

produç~o. Na uSina nao se pode estoc~-Ia nin naturan• Tem de . ser

transformada em farinha.
,o problema do frete e importante. A usina tem 20

caminh~es e pediu um empr~stimo para comprar mais 10. 0 abasteci

mento das linhas ocupa numerosos caminh~es.

Se os agricultores de SINOP preferirem outras

tividades ao inv~s da produç~o de mandioca, a usina ter~ de

abastecernurnraio de mais de 200 km. 0 custo do transporte val

a-

se

en-

• - __~ ••-., ._.: a '.;. ..
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~~o se ~ornar muito pesado e a organi:açao da entrega, numa hip~-
, .

~ese de impossibilidade de es~ocar, sera demaslado alto•
.~

Para contornar isso; a SINOP ofer:ece' aos agr icu 1-

~ores que querem produzir mandioca, terras em.éonsignaçao, j~ de~
." .

rubadas e limpas, e ramas de mandio~a.

t ainda demasiado cedo para se saber se este' aco~
, AI • ,.

do ~era eXlto ou nao.

,.
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4.4 Servicos e Comercio

As a~ividades urbanas parecem haver ~ornado a; diaU
.'

~eira das a~ividades agrfcolas, em conseq6~ncia d~ posiç~o de Si-

nop no eix~.rodo~i~rio_C~iab~-San~ar~m a ~nica via em condiç~esde
, ~. . .

~rafego no'sen~ido NE-SE em ~odo 0 Ma~o Grosso, e em conseqUencia

do pr~prio desenvolvime~~o urbano. A cidade n~o ~ apenas um sim-
- - " . .- - .... 'r'- .:. - - --.. -.

pies apoio das a~ividades agrlcolas, vol~adas para 0 ex~erior,pois

que a dinamizaç;o ~rouxe suas pr~prias necessidades.
, .' .o comerclo e predomlnan~e. 0 recenseamen~o da Pr~

fei~ura, em 1983, mos~ra a impor~~ncia das a~ividades propriamen

~e urbanas. Ex is~em na ci dade.:
. , .

24 es~abelecimen~os de comerclo por a~acado;

298 es~abelecimentos qe com~rcio a varejo;

267 es~abe1ec imen~os de pres~aç;o de se.rv iços;

217 ind~s~rias (essencialmen~e madereiras);

5 bancos

7 hospi~ais e cen~ros de sa~de;

5 escolas(das quais um semin~rio e uma escola de

2 Q grau) com um ~o~al de 4.000 alunos.
. t '

A carac~erls~ica alea~oria da cobrança do ICM 0-

briga a u~ilizar as es~a~fs~icas des~e impos~ocom prudência,quan

do se ~ra~a de verificar a exa~id;o das a~ividades econ~micas re

gionais. Mesmo aSSlm, as recei~as do ICM arrecadadas no municfpio

de Sinop permi~em ~irar, em largos ~raços, 'algumas conclus~es so

bre a repar~iç;o das a~ividades.

Municfpio criado em conseqU~ncia de um projeto de
N t N

colonizaçao agrlcola, Sinop nao arrecada mais de 16% da recei~ado
, .

ICM corn as a~iv.idades rurais. 0 comerclo par~icipa com um ~erço ,

emcondiç~es de iguâldade corn a made ira.

J
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ORIGEM DAS RECEITAS DO ICM EM 1983

MUNICfplO DE SINOP MATO GROSSO

COMtRCIO 34%

INDGsTRIA DE EXTRAÇAO VEGETAL·~3,5%

INDGsTRIA 16,5%

AGRICULTURA 14,5%

PECUARIA 1,5%

100,0%

FONTE: COORDENADORIA DE TÉCNICA FISCAL.

.'
, J

pagam"impostos e taxas na prefeitura (todo

"rnunicipio);

o

, .

:;" .:.'~'

;.....

.~~-,;: .. ' .. '

...

>- -'.
~-;'~i..,~~~>.' ...

- 800 empresas pagam ISS (3,5% sobre a prest~

çao de serviços);

~ 2.000 empresas pagam leM;

~.B~OOO trabalhadores autônornos pagam ISS para

estar inscritos no lNPS.

J



,

1 - .
1

-._' .'

-- -"~---~~--~----

,
71.

, .
foram realizadas en~revis~as alea~orlas em 25 es-

tabelecimentos comerciais e em 10 empresas de 'prestaç~o de servi-
, .

ços situadas na principal arterla comercial, a Avenida dos Magnos

e ruas adjacen~es. Ressal~ando que n~o foram en~revis~as exaus~i-
. .

vas, podemos, a par~ir des~a amos~ra, ex~rair as conclus~es seguin

tes:

1. Uma grande diversificaç~o. Os produ~os e servl

ços oferecidos nao se reduzem ~ satisfaç~o de primeiras necessid~

des (alimentaç~o, construç~o, farm~cia), mas testemunham um certo

bem~es~ar, sen~o de um poder de aquisiç~o que permite 0 acesso a

cer~os sup~rfluos (Iojas de presen~es, de decoraç~o, de fotografl

as, ar~igos de Jazer, floricultura). A cl ientela de Sinop se es 

~ende aos municlpio vizinhos.

2. Um com~rc io prC:;spero. N~o encon~ramos 1ojas com

receitas mensais inferiores a Ü'$ 1.500.000 '. A m~dia se si~uaem

torno de ~$ 25.000.000,00.
...

Isto nos leva a inquirir sobre a ausen-

.,,:"..
.~ ;.~ .

cla aparen~e do se~or informai. N~o encon~ramos pequenos negC:;cios,

nem reparador~s prec~rios, apenas alguns vendedores ambulan~es•
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Quai:ro fai:ores explicam esi:e fen;)meno: a possibi.ridade de cada um

conseguir um emprego assalariado; aconfiguraç~o da cidade, que
• N , •

permlte a controle da ocupaçao dos lotes e obrig~t 0 oomerclo a

terprédioapropriado, a caraci:erfsi:ica dos coronos que querem se

insi:alar eum ceri:o aui:o-coni:role social da comunidade. Nao exis

i:e oui:ra esi:rai:égia de sobrevivência na cidade de Sinop que n~o

seja a voni:ade de subir na escala social.

As margens comerciais s~o basi:ani:e confori:~veis.

3. Empresas ai nda f~m i 1 i ares. Os propr i ei:~r ios s~

origin~rios do Para~~ e fazem parte integrante do movimento migr.s,

i:~rio. Raros s~o os comerciani:es exi:eriores a esse movimeni:o. E 

les rei:omam, muii:as vezes, umaai:ividade j~ exercida'na cidade de.. .
origem, na quai a concorrencla era muito grande.

A maior parte dos prestadores de serviços, dos at
quitetos, dos gr~ficos, dos médicos compraram, depois de aI9umi:e~

po, lotes rurais, decididos a comerciarizar, eles mesmos, sua pr~

duç~o (carne, leite, ovos, arroz). Outros, abriram lojas, coloc~ ~

ram suas mulhères no caixa e adquiriram, assim uma ineg~vel res 

peitabilidade urbana. Esta ini:egraçaO da produç~o, esi:as relaçOes

campo-cidade s;o, geralmente, ~estemunho de sucesso. N;o se é bem..
sucedido permanecendo apenas no campo, sem vfnculos ou envolvimeu

i:o urbano. Nos ~Itimos anos, estabeleceram-se comerciantes sem

ligaç;o.com os lotes rurais. Seu capttal era muito pequeno, e fez

corn que escolhessem a aveni:ura urbana ao "status" arriscado de C.2

lono.

A mobiIidadc social t;o arardeada em ~reas de fron

tcira n~o parecc muito visfvcl cm Sinop. Corn poucas cxcess~es, cada

migrante permanece no mesmo ponto da escala social cm·que partiu do

local de origcm; depois de um brcve momento de euforia dcvido ao a

cesso ~ propriedade da terra, em condiç~es muitas ve=es diffceis ,

quando consegue esta propriedade •

.- ~~.- --'--- "~---~.. -- - ---- - ----- . _.- ~,
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o emprego nas lojas~,principalmente, familiar.

4. Uma in~o-de-obra escassa. Em uma cidade simbolo,

ainda hojet sa possibilidade de se'elevar socialmenté, am~o-de-~

bra ~ escassa e rara. A seleç~~ dos;migrantes'~os locais de origem

e a aqu 15 1ç~o de terras, med idas toinadas para frear a 'i mi'gr~ç~o' ei

pont~nea e as ~invas~es", atrairam a Sinop oS'pequenos propriet~

rios, desejosos de I~ chegar e af permanecer·. A cidade se desen

volveu de acordo corn esteprincfpio e parece que os colonos que
. f

fracassaram em seus. empreendimentos agrlcolas preferem migrar no-
!

vamente a tornarem-se trabalhadores agrlcolas.

Apesar de ~ue os problemas de escasse=de m~o-de-~
1

bra n~o sejam t~o agudos quanto em Alta Floresta, onde a proxlml-
, , .

dade dos garimpos atrai os trabalhadores, e necessarlo trazerpe~

soal do Paran~ ou, de preferência, dos pequenos estabelecimentos

de parentes mais ou menos pr~ximos.

Parece n~o haver, em Sinop, setores profissionais

de assalariados, pois 0 isolamento da cidade e sua concepÇ~o urba

nfstica n~o oferece condiç~s adequadas para a utilizaç~o de '

nb~ias-frias" ou trabalhadores sazonals.

Esta falta de m~o-de-obra contribui para a falên-

~ -cia das pequenas empresas agrlcolas e orienta a produçao para se-

tores que economizam trabalho: culturas mecanizadas, criaç~o,etc•.•
". . . .

Assim, temos 0 caso concreto de uma . qucda dù produçao de·

leite por causa da dificuldade de encontrar pessoa 1 assa

lariado.

o sal~rio de base ~ fixado muito aClma do sal~rio
f ,,., ,., , ,..,

mlnimo. Os salarios sao elevados nao 50 para estabilizar a mao-de-

obra, como para compensar 0 custo de vida alto ,da cidade.

, .

..:,.,
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As queixas sac unânimes e~ deplorar a fal~a de

pessoal qualificado(dpcsar de serem os trabalhadorcs ori9in~rios

do'sul) ca elevada taxa de rotatividade. Cfcrece-se, assim, muitas

vantagens aos empregados, tais como atojamento ~,prêmios•
.- ,

Cadaloja comercial oferece uma media de quatro

empregos, incfuindo 0 patrao.

6. Cs produtos importodos do sul

----- Os"produtosvendidos-na praça local v~m d;re~amen

te dos grandes centros industriais de Rio e Sao Paulo, da re9i~o

de origem dos migrantes (Paran~) ~, para 0 material de construç~o,

igualmente de Goi~s e de Minas. 0 Estado do Mato Grosso, particu

larmente 'Cuiab~, nao'é muito solicH:ado. A capital do .Estado é ap~
1 A

nas ponto de transbor.do para produtos cspeclficos, como farmoceutl

cos e, além disso, alguns preços a9rl~olas sao regulùdos par sua
. . 1

boisa de val ores. 0s contatos s;o fcitos dirctarncntc com os proJu-

tores do sul e a maior parte do comércio tern, sen~o seus pr~prios

caminhoes, pela menos os meios de aciona-Ios a longù distância. Vi

,.
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mos arroz de Rio Grande do Sul c ccbolas de Curitiba.

Mas, a intcgraç~o da atividadc agrfcola local se.

dcsenvolve. Assim, 0 ùrro= ~'descascùdo localmcntc e prcvê-sc um

mcrcado de hortifrutisrùngciros para favorccer 0 cscoamcnto

produç~o local.

Pode-sc imaginùr que, dantro cm pouco, Sinop

autosuficicnte para sou ùbùstecimento cm produtos alimentùrcs

sem d~vida, podcr~ alargar scu rncrcùdo para os arredores.
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4.4.1 Cs trùnsportcs

o maio~ problema de sinop s~o os transportes, "~e

vido aos altos custos e à estaç~o das chuvasqu.e.fivi.cuJta .; toda

t~~nsaç5o comercial.
" .'

r

Os comerciantes particulares real izam 95% dos

interc~bios; as empresas privadas de transporte (s;o 12, todas

filiais de grandes empresas de_for~_~~"~egi~o) deteriam apenas 5%
do mercado. -

Na ~poca da safra, os caminh~es levam arroz e vêm

vazios de Cuiab~. Para produtos da CIBRAZEM h~ uma cota da CFP ,

que 0 mercado ganha em concorrência. N~o h~ exportaç~o de gado em

pé, somente em caminh~es.
, .

A atividade poderia atingir uma media de 100 cami

nh~es por dia. Os preços, em maio de 1984, ficavam em torno de

Mi 50.000 a ton, de S~o Paulo a Sinop, mas s~o contradit~r',;os;

dependendo do volume,cla companhia, da maneira de calcular e dos

contratos. Encontramos, para mercadoria comum, pela via normal ,

par Expresso, de Sinop at~ S~o Paulo, desde 150 cruzeiros 0 quiJo
,

ate 400 cruzeiros 0 quilo. Para a madeira, os preços de transpor-

te ficam cm 50% da venda final.

Estatfsticas

As empresas privadas centralizam as informaç~esna

cidade da matriz, e cada loja tem suas informaç~es. Na entrada,c~

mo a"mercadoria j~ pagou ICM, nao h~ registro no posto fiscal. Na

sarda, seria possfvel encontrar estatfsticas do ICM, mas estass~o
,

centralizadas em Cuiaba e faltam dados para a mercadoria que pa-

gou ICM antes de sair do municfpio.

J
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~. 5. A CIDADÉ
~

.
.. 5. 1 0 Pro,Ïeto Urbano ": J

Inaugurada a 14 de setembro de 1974 e tornada se-

.-:.: ..
-' .

"~"·f--: ,..

de do municfpio a 17 de dezembro de '1979, a cidade de Sinop' pos

. sui,' atualmente,. por.volta de 40 mi 1 habitantes, segundo estimati- --- ..,-- -
va da Prefeitura.

o sftio escolhido para sua implantaç~o ~ cOmplet~

mente sem acidentes, 0 que faci 1itou um piano urban~ em tabuleiro

de xadrez, fav~r~vel, por sua simplicidade , a uma dei irnitaç~o e

con~mica dos lotes comercializ~veis.

o projeto ~. setor i al i zado em, bas icamente, três t1
, , "., --..

pos de uso, corn areas destinadas ao comercio, as industrias e as

residências, devidido em 17 zonas. Destas, de 1 a Il acham-se ain-
da sem nome, correspondendo-Ihes apenas n~meros;. as outras denornl

nam-se: Setor Comercial, Setor Residencial Sul, Setor Residencial ~.

Norte, Setor Industrial, corn lotes maiores, destinados a grandes
, .

industrias, e dois Setores Industriais, corn lotes menores, desti-

nados a pequenas empresas e, provavelmente a outros usos aindan~o

especificados. A Zona 02, separada dos· setores industriais pela A
venida dos Jacarand~s, abriga as residências dos trabalhadores da

, ,
cidade e e chamada de 8airro Operario.

,
Cada um dos setores comporta numero variado de qU~

dras e lotes. 0 Setor Comercial tem 98 quadras, com 20 lotes por

quadra; os Setores Residenciais Norte e Sul, 40 quadras cada uma,

com 60 lotes em cada quadra; 20 a 26 'otes comportam OS Setores I~

dustriais Norte e Sul; 0 grande Setor Industrial possui 121 lotes;

a Zona 02, 73 quadras, com maIs ou menos 40 lotescada uma (mapa

n Q ][' ).

J
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Os.setores sac delimitados por largas avenidas e

ruas mui~o arborizadas
,

mes de arvores, flores
, ,

Embaubas, das Acacias,

: ".

que se cruzem em angulo re~o, os~en~andono- . -
ou de uma da~ qua~ro estaç,~s2 Avenida das

~ .

rùa das Primaveras, etc:' Note-se que a fa~

na e a flora locais nao fDram, ~an~o quan~o se saiba, con~empla 

das corn alguma rua ou logradouro. Evidencia-se, aqui, um proje~o

estranho ~ regi~o, cujos idealizadores dela nada conheciam, a n~o
. "

ser alguns imprecisos levantamentos ~opogr~ficos e a~reos.
1•

...
Os cuidados cam a cidade, como os nomes dados as

avenidas e ruas e a arborizaç~o,~orna claro que pre~endeu-se cri-..
ar uma cidade harmoniosa e humanizada, apesar ~a mono~onia do

~raçado impos~~ por raz~es comerciais. Sinop seria, ~m resumo, u-

de

,
ma cidade sulista no norte do Mato Grosso, fato que e realçado p~

,
Isto es~a10 tipo' de casas que os migran~es ~rouxeram corn eles.

explfci~o no ~ermo ncolonizar ~reas despovoadas", no sen~ido
• ,,, #w

Integra~las a civilizaçao, 0 que ~em pouco a ver corn 0 en~orno e~

, ... N

contrado, apesar do firme proposito de "respeito as condiçoes 10-

cais".

Em que pese a divisao cm setores proposta no pIa

no da cidade, nao h~ posturas municipais rfgidas quanto à IOCù/i-
,.,

zaçao das atividùdes. Evidcntemente, ùs madeireiras, 'que cxigcm
.,.. ,

mais espaço c tem casas para seus opcrarios junto ao cmprcendimc~

to, localizam-se na Zona Industrial, fora dela, tamb~m ao longo

da BR, e 0 com~rcio concentra-se na ~rea que Ihe ~ pr~pria. Mas,

em todas as partes da cidade apareccm pequcnas ind~stria~\. (como

g"'~fic"'s e . ) , .
u marcenarlas c 0 pequeno comcrClO, ao mesma tcmpo'que no

Sctor Comercial ternos rcsid~ncia no segundo andar das lojas.

As normas mun ici pa i s dest j nam-se ma i s '(3 regu 1ar a

,

, --···.. --.. -----r-------- ----.-- ----.. --- ------.---- -- ----.--~- ------.-.~- -- -.- .. -- .
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, IW' At' f.
a~ea de const~uçao dos p~edios, corn exigencias de a~ea minima, 46
~~ de p~ d.ireito, de 3 m (que nao's~o seguidas a ~isca, cont~an

do-se habitaç~s meno~es e mais baixas no Bai~~o,Oper~~io), do

que a restringi~ atividades, 0 que dificulta~i~ a instalaçao dos

morado~es.

A dimensao dos lotes va~ia de'aco~do corn 0 zonea-
2

mento. Os maio~es encont~am-se no Set~r'Come~cial, corn 600 m ou

mais. Ent~etanto, n~o se encont~ou ~elaçao significativa ent~e nI

vel s~cio-econ~mico dos mo~adores e tamanho das pa~celas u~banas,
. 2 2'

pois na Zona 02, as mesmas podem variar de 500 m· a 600 m ,. enquan,
...

mais central, situavam-se
.- ,

tamanh6 das casas, porem, as me

Ope~~~io • As p~op~iedades ~eslno~es fo~am encont~adas no Bai~~o

to no Seto~ Residencial No~te, bastante
2

as meno~es, corn 450 m • Quanto ao

denciais podem aglutina~ mais de dois lotes u~banos, evidentemen

te, e na pesquisa do. Cadast~o Imobili~~io h~ terrenos corn dimensao
2

de 1.470 m •

e
,

o impo~tante, cam a exigência da ~~ea mfnima,

que os pr~dio~ construidos tenham aspecto a9rad~vel, de maneira a
... ...,

nao se configurarem corno habitaçoes provisorias ou como favelas,o
, ,

que desp~esti9ia~ia a cidade. Aos futuros usuarios, e impo~tante
,

que Sinop apareça como np~osperan.

A prosperidade nao se liga a residências de alve-
. ' #titi ,

na~ia, pOiS nas a~eas de emi9~açao, como 0 no~te do Pa~ana, p~Jn-

cipalmente, casas de madei~a sao comuns, mesmo nos est~atos 50

ciais mais elevados. Em Sinop, onde a made ira ~ barata, mais ra

zao have~ia pa~a grande quantidade de habitaç~es deste mate~ial.

Casas de madei~a s~o maio~ia, em Sinop, 9~ande

pa~te sem pintura ou qualquer ~evestimento, mas cobertas de cimeu

to ou telhas, corn pisos de mate~ial variado (foi encontrada, no

Cadastro Imobili~~io, apenas uma ~esidência corn pise de te~~a ba

tida) •

.. ;._--_.._---- ç_._---------- .-_..- . .-.-. _._. -_ -_ ---
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casa e· 0 estado

mo variando de
-;... '.

• IV "A Instalaçao sanitaria e,. gera 1mente, dentro de
. N ,

de conservaçao e cl ass if icado pe 1a Prefe itur'a co-

regular a ~timo, 0 que constatamos tamb~m, dùrante

".

auto-construç~o da residêQ
, .

e predominante em Sinop~f~

as entrevistas domiciliares.

H~ evidências de que a

cia, corn ajuda de familiares e amigos,
. .'.

ci 1itada pela preferência por casas de madeira, dentro da tradi -

çio dos migrantes. As casas de-alvenaria seriam construidas·pelas
, "firmas construtoras, das quais ha um razoavel numero em Sinop,mas

,
tambem, poderiam ser auto-construidas, como se observou nas entr~

vistas, por pedreiros e suas familias •...
Finalmente, 0 projeto urbanoprevê,como parte da,

N ,

conservaçao da natureza, que os corregos lva, MarIene e Nilza se-

..
.~....

N. N

rao preservados, mantendo-se a vegetaçao primitiva intacta, e utl

1izados como ~reas de lazer •

J

,,-..
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5.2 Problemas de infra-estrutura urbana

Sinop nao é dotada de calçamento, gal~ria de ~

guas fluviais, nem rede d~ esgoto. P.ossu"i ~~ua .en~anada, obtida do
,

lenço freatico mais profundo e' afastado da cidade, levado p~ra u~

ma caixa d'~gua, tratada e distribuid~ par toda a cidade, inclusl
, . . . H

ve.·o Bairro Operar.io. A rede de extensao foi rapidamente construl
, - "

da, pois no Cadastro Imobil iario de~1983, a Zona 02 ainda nao fo-
'. ",

ra beneficiada, mas nas entrevistas de 1984, a situaç~o era dife-

rente.
. , A.

, 0 problema enfrentado e a ausencla de acidentes

~opogr~ficos do sftio urbano,.que torna a força de ~gua insufici-
" "

ente para suprir todas as residências na quantidade desej~vel.To~
" ,na-se nccessario manter a agua do poço para abastecimento dos pr~

dios de residência, comércio e ind~stria.

" -o maior problema da cidade, porem, e a conjugaçao
'. ", .... "

do afloramento do lençol freatico corn a ausencia de rede de esgo-

toS. As residências s~o todas servidas de fossas negras, tanto
, .

quanto pudemos apurar, cujos dejetos se misturam ao lençol freat~
,

co superficial e contaminam os poços. Na epoca das chuvas, a sit~- -,açao piora consideravelmente, pois as ruas sao inundadas pelas a-

guas das chuvas, do lençol fre~tico e das ~guas servidas.

A quest~o do lençol fre~tico merece ser detalhada.
, ,

lnicialmente, a agua so era encontrada em poços de 15 a 20 m. de

profundidade. Com 0 subseq~ente povoamento e retirada do manto v~

getal Ce podemos acrescentar, aterro de olhos d'agua ou pequenos
\

riachos, se bem que isto n;o foi mencionado), a ~gua mais profun-
'. . 'da terminou por aflorar. Ha um proJeto da SUDECO, Ja aprovado, cu

jo preço orçado.é d'e 43 bilh~es de cruzeiros, para drenagem do

lençol fre~tico, meio fio e sarjetas. As ~guas seriam jogadas num

"
~

""" ,;~

.....: ...
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dos ~IOS a se~em p~esc~vados.

A ques~~o da po.uiç~o n~o foi abo~dada, mas pode

mos prever que ser~o agravadas ~om a execuç~o do,proje~o menclon~

do acima.
.... ,

A cole~a' de lixo e a limpeza urbana sao sa~isfa~o

, . ' #w

rias. Ainda que 0 Bairro Operarlo, na epoca da elaboraçao do Ca-
. ,,.. ' ..

dastro 1mobil i ar i 0 nao fosse sery 1do- .com__ co 1e~a de 1ixo, e de se

supor que es~e serviço ~enha sido oferecido pos~eriormen~e, pOIS
, . . .

a Prefei~ura Municipal e mUI~o a~lva.

Encontramos . ai nda, 1uz dom ici 1i ar e. i 1um inaç~o p~

blica. Desde a"'~poca da elaboraç~o do Cadas~ro Imobili~rio a~~

malo de 1984, a Zona 02 passou a con~ar corn es~es se~viços •

. ~ .....--...... "~--,,_ ... _-._-_._._.__._...-... --- ._ ..

y.
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Aestrat~9ia da venda dos lotes determina a ocupa-
ç~o do espaço: primeiro 0 n~cleo c~ntral e dar~p~ra ~s periferias,

como 0 Bairro Oper~rio, pr~ximo ao Setor Industrial. Evita-se,de~

sa maneira demanda pOl" infra-estrutura em ~reas distantes. Entre-

tanto, 0 preço dos lotes sobe com a oferta reprimida, mas isto
, "bom para os "negocios" imobiliarios.

Encontram-se ocupados os Setores Residencial Sul,

Residencial Norte, ·in.fcio da Zona 01, na aLtura da Avenida das A-

c~cias e adjacências, e Zona 02, ao longo da Avenida das Primave-
/'

ras e proximidades. 0. Sé-tor Industr ial. acha-.se parcialmente vazio,
. ' .

poiS os empresarlos consideraram os lotes muito pequenos e muito
, .

caros, preferindo comprar chacaras e Instalar-se nelas.
,

A cidade estende-se por uma area de 3 km de larg~
. ,

ra e 5 km de comprimento, aproximadamente do Aeroporto ate a Ave-
, .

nida das ltaubas, mais ou menos, As terras restantes encontram-se
. . .',

vazias, em poder da imobiliaria e estima-se que haja reservas pa-
, .

ra venda duran-te os proxlmos vin-te anos, continuando 0 mesmo rit-

mo de ocupaç~o.

H~ muitos lotes vazlos em ~reas que, teoricamente

deveriam es-tar ocupadas, in-tegralmen-te, pois obriga-se 0 infcioda
. N " ,

construçao do.predio ate noventa dias apos a cornpra do lote. Pode-

se levantar duas hip~teses para este'fato. A primeira ~ de que a

cidade ~ nova, corn uma realidade bastan-te din~mica. Como 0 Cadas

tro ~~bi li~rio é deJ983, podeocorrcr que os terrenos vazios te

nham j ~ si do ocupados no ana subseqOcnte Segundo, ~ de que choye

'muito na regi;o durante quase oi-tomeses inintcrrupto~, 0 que dificul
. '. .

ta atividades a9 al" 1ivre, seja construç~o o~ .melhoramento.das hi!

bitaçoos. Assim, espera-se a estaçao seCa para inf.cio dos traba 

Ihos. Desta maneira, os noventa dias podem sel" prorrogados. Real-

mente, encontramos poucos terrenos vagos nas ~reas centrais, ~

que mos~ra que 0 planejamento inicial vern sendo cumpricio.

'-_.~~"'""'!""""'l''''''--:''--:''__'''''''__''_' '_' ' ~ '._~'~__" .•' __ ' •. _H._ • _ •. _'_. ••• _.. _~. _~ .• __
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Em 75 imoveis pesquisados no Cadastro Socio-Econ~.
, .

45% eram alugados; dos 22 imoveis ocupados do Cadstro Imobl

R 1• . f. dl' - ,. essa ~e-se que, no ·lniCIO a co onlzaçao e ate·

uns cinco anos atr~s, cada agricultor que adquirisse um. im~vel r.!:!,

rai, recebia um lote urba~o, com' a condiç~o de )niciar a constru

ç~o da resid~ncia no prazo de noven~a dias. Os. 'terrenos eram.. mui-
\

to baratos e, de um modo geral, faci lita-se a campra. Os pri~eiros

que se instalaram tiveram a' possibilidade de adquirir diversos.R~

centemente, com 0 intuito de fixar m~o-de-obra, pois muitos migran

te chegaram sem recursos para cornprar terras agrfcolas, e evitar

invas~es e favelas, osterrenos do Bairro Oper~rio foram vendidos '

muito abaixo d9S preços de mercado, 0 que permitiu a alguns tam 

bem, comprarem mais de um lote.
... ,

Devido a estrategia de venda adotada, somando-se

a restrJç~o da oferta e as reservas em ~reas de alto preço, foi

possfvel' uma prematura especulaç~o corn a terra urbana, e pareceh~
, ,

ver falta de imoveis residenciais na cidade. 0 numero de casas a-
" Alugadas e muito alto, como pudemos observar nas tres fontes de P$

quisa: 0 Cadastro Imobili~rio, 0 Cadastro S~cio-Econ~mico e entre

vi stas.

.
m ICO,

1i~rio, 9% eram alugados; nas doze entrevistas real izadas, sels

moraram em casa alugada e, em duas, 0 morador aluga uma resid~n

cia de sua propriedade. € comum propriet~rios corn clnco ou sels

resid~ncias de aluguel. Um dos v~rios corretores da cidade, nela
. .

residen~c h~ seis meses, afirma ter alugado, desde que chegou,ce~
\

ca de sesscnta e seis casas. Fora isto, aindù, temos casas cedi -

das, como podemos ver nas entrevis~as. Os alugu~is atual izados p~

dem alcançar ma.is de Cr$ 100.000 e sao reajustados de seis. em

seis meses, ou de acordo corn 0 contrato de locaçao, de ana cm ano.

Quan~o aos proprie~~rios dos im~veis alugados,nao
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ha' h 1 bnen um estrato socia que so ressaia, mas predominam os lavra-

dos, de maneira coerente como falamos anteriormente.

'l 0 com~rc i 0 imobil i ~r i 0 entre tercè i ro"s ~, tamb~m

muito ativo e a e~pectativade. asfaltamento das' avenidas princi 

pais assegura maior dinamismo para 0 futuro, al~m de pr~tica de

retenç;o de im~veis, tanto para aluguel quanto para venda•
..-
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,
Os preços variam, como seria de esperar, das areas

mais centrais para as perif~ricas, daquelas nas quais apossibill

dade de asfalto ~ mais certa para as outras, nas quais.esta infra

estrutura ~ mais remota. Aavaliaç~o do corretor ~ esta:
,

- um lote vaz i 0 nas zonas res i denc i ais esta ao pr~
;

ço de Cr$ 3.000.000,. '.

- um lote comercial na avenida, ~ 8.000.000,.

- uma casa de madeira no Setor Comercial, û~ ••••

û$ 8.000.000 a ~ 10.000.000,.

- uma boa casa de al venar i a pode al cançar c.-.$ ••••

Cr$ 35.000.000.. ' pois muitos fazendeiros mantêm a famfl ia na ci

dade, por causa do estudo dos filhos.
,

Nos bairros centrais ha muitaprocura de casas pa
, ,

ra alugar ou comprar, ao contrario do que ocorre no Bairro Opera-
, , (rio. A resposta a pergunta: "Se pretendesse vender seu imovel 10

te e casa) en~ontraria comprador?n mostra a valorizaç~o de cer-
, ,

tas areas da cidade em detrimento de "outras. Mas, no Bairro Opera

rio, os lotes estavam sendo vendidos a preços bastante baixos, c~

mo j~ frisamos. Como a auto-construç~o ~ pr~tica comum, torna-se

mais vantajoso comprar terreno e erigir habitaç~o, mesmo mode~

ta, do que comprar uma j~ pronta p Dessa maneira, a especulaç~o I~

mobili~ria ainda n~o atingiu a Zona 02. É de se esperar, por~m ,

que tal ocorra em breve, visto que os preços baixos possibilitam

que uma s~ pessoa compre v~rios lotes. A preçoes de mercado, em

transaç~es entre terceiros. 0 valor dos im~veis (terreno + casa)
J

na ~rea fica entre três e quatro milh~es de cruzeiros •

.~ .

.-' .-.. __.
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A .' •Ve-se, portanto, que. os Imovels urbanos, em $inop

s~o bastante valorizados, ainda mais se levarmos em consider~ç~o

a d ist~nc i a dos centros ma i s ad i antados do pa fs,. ,a quant i dad«r das

infra-estruturas e 0 tipo' de migrantes que para I~ se dirigem.
\

1.
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,
A maio~ia dos moradores urbanos de S!nop e origi-

n~rio do P~ran~, ~u ~eve ali sua ~I~imaresid;n~ia, como seria de

. esperar, v j s~o que a co1on i zaç~o se des~ i~ava a el es e que a Co ',2
nizadora e. Imobil i~ria Sinop exerceu, duran~e longos anos, suas

a~ividadesnes~e es~ado. Ali~s, 'a empresa mant~m em Maring~ um

por~o de vendas e des~a cidade a maioria dos lo~es rurais

comprados.

foram

Eneon~ramos ainda con~ingen~es significa~ivos de

migran~es oriundos de Sao Paulo, Ma~o Grosso do Sul e do pr~prio

Ma~o Grosso. Goi~s, Es~ado 1imr~rofe, ~ mui~o pouco represen~ado,

assim como dos ES~âdos do Nor~e e Nordes~e.

Infelizmen~e, as informaç~es do cadas~ro S~cio-E-
A. ,.

conomlco sac insuficien~es para de~erminar os deslocamen~os an~e-

riores des~as populaç~es. É sabido que 0 nor~e d~ Paran~ foi uma

fren~e pioneira paul is~a, na quai se engajaram na~urais de Sao Pau -
. . ......

10 e dos es~ados nordes~inos, es~es ~I~imos como ~rabalhadores r~

rais, empregados nas fazendas. cafeeiras. Seria razo~vel supor que,
,

pelo menos alguns nor~is~as migraram ~ambem para Sinop, num segun

da migraç~o interes~adual.

Analisando as en~revis~as domieil iares, poderemos
, . ,.

aereseen~ar aJguns aspee~os as eonslderaçoes an~eriores. Verifie~

( "mos al, que os moradores atuais de Sinop ja passaram por var lOS

deslocamen~os no espaço sulino, sejam eles origin~rios de Sao Pa~
,

10, Rio Grande do Sul, Minas Gerais ou mesmo do nor~e do Parana ,

onde se mostraram freqBen~es as mudanças de uma eidade parù outra.

Os migrantes naseidos em S~o Paulo, nas eidadesde
, . '

Pereira Barre~o, ..Ririgui,Andradina, JuliO de Mesqui~a, Coroa e

~--.-_ _.._.•._-~ .._. __ ._---_ .•...~.-.- .._ -. _.. •...'T".,..-~
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Santa Cruz do Rio Pardo vieram de antigas frentes pioneiras do

caf~ naquele Estado. Em Birigui, por exemplo, formou-se um dos

primeiros loteamentos para pequenos' propriet~rios ag~icultores,no

princfpio do s~culo, em 30.000 alqueires perteri"centes.a Manoel Ben

to da Cruz, associado à empresa Land and Lumb~r Co. (Mo·nbeig,
. . ...

1952: 182). IgualmenteAndradin3, Pereira Barreto s~o cidades do
. , ,

cafe. Os pequenos sitiantes que nestas areas adquiriam pequenas
,

propriedades trabalhavam nas fazendas de cafe complementado, as-

sim, a renda familiar.
, . ...

Das areas paul istas, as mlgraçoes seguiram em di-,.... ,
reçao ao norte do Parana, onde a empresa Companhia de Terras Nor-

te do Paran~, d~ capitais ingOleses (e posteriormente
i

chamada de

Companhia Melhoramentos Norte do Paran~) e outras empresas lotea

ram mais de 500.000 alqueires para pequenos lavradores, envolven

do-se, ainda, na conséruç~o de cidades. Os sftios localizavam-se

pr~ximosa9randes fazendas cafeeiras. Deve-se ressaltar que 0

'norte do Paran~ n;o foi todo colonizado pOl'" pequenos. Nas re9i~es

de Londr i na, ~~ar ing~, Paranava r, Apucarana, UmuaramoJ e Campo Mou

r~o, das quais migraram grande n~mero de habitantes de Sinop, as

propriedades rurais corn menosde 10 ha detêm apenas 9,60% da ~

rea, enquanto 0,28% das propriedades corn mais de 1.000 ha detêm

19, 03% da ~rea (Milkaga\"arù, 1981: 101).

Quanto aos migrantes·de Mato Grosso e Mato Grosso

do Sul, as poucas informaç~es disponfveis no Cadastro ~Socio-Eco

n~mico, mostram Dourados, Barra do Garças, G!ebil Rio Ferro e Coll

der coma pontos de origem, a que sugere migraç~o de frentes pionel
,

ras mais antigas e mesmo recentes. Entretanto, os estados limitr2
'.. -, ...

fes, Mato Grosso do Sul e Goi~s, deveriam estaI'" melhor representa

dos no conjunto· do cadastro examinado; assim coma deveria haver

maior" quantidade de naturais do pr~prio estado. Os indfcios s;o

. d lA. • 1 t d ' ni"no sentldo e que a co onla lmp an a a e quase como ·enc ave no
J

...__..--- -- --_'\ ~ .. -----_..
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~erri~~rio, 1 igada diretamen~e aos cen~ros de recru~amento dos.

usuarios, no que se refere à. populaç~o, .assim como se 1iga diret.s,

mente aos centros decis~rios de Brasilia no que se réfere aos pr~

blemas empresariais, pouèas relaç~es man~endo'~om 0 Estado que a
\

As idades dos chefes de familia migrante:e seus

c~njuges s~o vari~veis. Oeslocam-se~ como seria de se esperar,
. 'malor numero de jovens, na faixa de 20 a 40 anos, mas as faixas

de idade mais avançadas s~o bastan~e representa~ivas, mos~rando

que a idade n~o representa i~pecilho para deslocamen~osa grandes

dis~âncias. N; Cadas~ro S~cio-Econ~mico, 66% dos mi9ran~es es~~o
"

na faixa dos 20 a 40 anos, mas nas faixas de 50 a 70 anos temos

34% dos chefes de famflia. Os entrevistados domiciliares confir -

"

, . 'mam estes dados, pois se a faixa ctarla preponderan~e e de 30
,

40 anos, encon~ram-se ou~ros corn mais idade e alguns Ja velhos

e

,
,

mesmo na epoca em que 'passaram a residir em Sinop.
, - to comurn e a migraçao em famllia~ Nas entrevis~as,

somen~e ~rês chefes defamilia haviam se deslocado sozinhos , an

tes do casamento. Os outros, e todas as mulhers, migraram como

solteiros corn suas famflias. Dessa rnaneira, 0 n~mero de homens e
,

mulheres, em Sinop, pra~icùmen~e se iguala. 0 numero" de moradores

por domlcrlio ~ baixo para famflia de migrùn~es: 4,4 mor/dom.,com

ênfase no intervalo de 3 a 4 pessoas e de 5 a 6.
,

o move 1 da mi graçao parece, pe 10 resu 1tado das re..2.
, -

pos~as aos ques~ionario~, mui~o mais ascondiçoes dos locais de 2
-, -rigem do que a atrùçao pela nova arca. Os primeiros sac sentidos

como de pouca oportunidade para melhorar as condiç~es de vida ou,

em alguns casos, de sobrevivência. Mesmo quando possuiùm alguma
. ,

propriedade, ruai OU urbana, 0 norte do Parana mos~rou-se, para

estes migrantes, como esgotado. As terras rurais perderam a fertl

lidùde, havia falta de emprego nas propriedades vizinhas, ou fal-

.. r ..__........__ .~,.~ _ ..........__ ... _ ........ -....... .. ...__• .~. __._ ....._ ._. __ ~__ • •• " _
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ta de emprego em geral ou pouca~ possibilidades de ascençao SOCI-
,

al. 0 mais comum e venderem a propriedade insuficiente no local
....,

de origem e adquirem outra em Sinop, pois lembremo-nqs que nao'h~
~ ), "

financiamento. A cidade de Sinop e sentida c~o satisfatoria, e

a maioria nao pretende mudar-se; 0 que representa talve: mais um

desejo de estabilidade do que uma possibilidade para 0 futuro, h~

ja visto as migraç~es anteriores de cada um. Somente dois entrev~
~ ~ ... '.

tados demonstraram insatisfaçao: um porque era morador muito rec~

te, menas de um mês na cidade; e 0 segundo porque a atividade do

chefe de famflia, vendedor ambulante, n~o encontra campo em Sinop.

No segundo cas&, 'a sarda de Sinop nao significa volta ~ cidade de

origem, mas a instalaçao em lugar nao determinado, provavelmente

no Sudeste ou no Sul, onde se encontrariam con~iç~es mais favor~

veis.

Os outros entrevistados t~m nftida percepçao de

que nao padern "voltar", mas apenas seguir "para diante". A expre~

IV , , N

sao usada num questionario e bastante significativa: "daqui naose~-
,

volta, 50 se vai para a frente".

J
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5.6 Situaçao S~cio-Econ~mica dos Moradores de Sinop

As ocupaçoes exercidas pelos habitani:es urbanos de
,1

Sinop abrangem 1argo cspe.ctro, mas destacam-se,..· por sua represen-

tatividade, os dedicados a atividades agropecu~rias (pois ~\muito

comum ~s famflias dos agricult~res morarem na cidade, principal ~

mente quando t~m filhos em idade escolar) e as atividades n~o qu~

lificadas ou mal definidas, como trabalhadores sem especial izaç~o:
. .' ..

. ,
vigias, zeladores,' domesticas, motoristas, etc. Outros grupos re

presentativos sao 0 que poderfamos chamar de alto tcrciario admi

nistraçao p~bl1ca ou privada e profissionais liberais.

ATIYIDADE DOS MORADORES URBANOS

CIDADE DE SINOP -" MATO GROSSO

Total da Amostra - 106Cadastros S~cio-Econ~micos

ATIYIDADES %

1• Agricultura
,

19,8e pecuar i a .

2. lnd~stria Madeir.eira 5,7

3.
,

da ConstruçaoIndustria Ci vi 1 14,6

4. ' . 10,3Comerclo

5. Serviços, administraçao e

profissionais 1iberais 16 i 7

6. Atividades nao quai ificadas ou

mal definidas 31 ,
7. Aposentados 1« 9

100
..-
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Observa-se, na tabela , que se reproduz, em Si

nop, a estrutura de emprego brasileira, eomênfase no baixo tercl

,.' /arlO, que se e menor nesta cidade, ocupa 1 3 dos,seus' morador.es •

Ali~s, sobre isto, deve-se dizer que a pr~pria ~strutura urbana ,
, .

cam terrenos caros, aluguels altos e terras muito vigiadas . por

seus propriet~rios, impede a chegada de elementos muito pobres .•

Somente nos vag~es' abandonados ~o destacamento do Ex~rcito ; que

cons~ruiu a BR-163 instalaram-se invasores, mas como ocorrência
,

restrita e, evidentemente, mal vista. Deve-se, porem, levantar a

hip~t~de que, em passado muito recen~e, deve ter havido proble-..
mas corn os mais pobres, pois as autoridades e empres~~ios apress~

, ,;

ram-se em abrir 0 Bairro Operario. Este baixo terciario de Sinop

nao corresponde, por~m, tanto quanto .pudemos ver, a uma situaçao
, .,..

de marginal idade urbana, nem 0 Bairro Operario, a um clnturao de

pobreza. Voltaremos ao tema mais adiante, quando.tratarmos dos s~

I~rios dos moradores •.

Para uma cidade voltada, principalmente, para 0

apoio ~ lavoura, 0 n~mero de agricultores ~, talvez, muito reduzl

do. Afora, claro, os que moram na propriedade rural (e acrescen-

te-~e que apenas 3~%.~as terras s~o cultivadas), a questao das
( ~ IV

atividades agrlcolas merecem uma explicaçao adicional.

A porcentùgem encontrada na tabela , 19,7% decla

raram atividades agropecu~rias como a principal, 0 que n~o impede

que os que se ocupam de outras atividades tenham a agricultura c.2,

mo atividade secund~ria ou sejam propriet~rios de lotes rurais ou

arrendados, provavelmente, .0U \talorizando. Aqueles que exercem a

tividades em serviços, administraçao, "profissionais 1iberais" e

os comerciantes, possuem todos uma ou v~rias propriedades rurais,

(è nada impede que oper~rios e outros sejam tamb~m agricultores)

que s~o cultivadas por um dos membros da famflia} por arrenda-

J
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.... . .. :' ":'" .-~.



__ '~_-,..__·r_~__,,","~

==;:.;:=

·92.

mento ou por trabalhadores assalariados. A impress~o que fica ~

de que a agricultura ~ muito mais uma atividade secund~ria do que

principal è as possibilidades de mobil idade social ascendente pren
. .....

dem-se à associaç~o da lavour~ com uma atividàde urbana.
, -Alem dessas consideraçoes, levemos em conta que,na

,
epoca das chuvas, os trabalhos no campo ficam'praticamente parall

, , .
zados e e necessarlo quase outra atividade para manter constantes

os rendimentos familiares.
,

Oev~-se assinalar que, na amostra, nao ha qualquer

atividade 1igada a um estado em particular. Paranaenses, catari -...
( - ~nenses, paul ist~s, etc., exercem atividades agrlcolas e nao agrl-

colas, ou seja todos os estados expulsores mais expressivos acham-
,

se representados nas varias camadas sociais e tipos de atividade.

Demonstram as entrevistas que os filhos dos mi 

grantes possuem possibilidades de elevaç~o social por interm~dio

da educaç~o. Por esta 'ra=~o, 0 estudo ~ valori:ado em todas as en

trevistas e evita-se,mesmo, deslocamento para ~reas muito distan

tes, visto que, af, as crianças n~o teriam oportunidade de frequen

tar escola. N~o se encontrou nenhum menino em idade escolar que

. _ .•.O,.__ po • -.- _ ~

nao tivesse estudando, e justamente uma das aspiraç~es dos mora

dores ~ a instalaç~o de uma universidadc.

o grau de escolaridadc dos pai~, por~m, deixa a

desejar, se bem que seja muito superÎor ~ m~dia nacionalJna quai

o fndice de analfabetismo ~ de 26%. Encontrou-se um ana 1fabeto nas

entrcvistas, e estacondiç~o, se n;o Ihe dava estabilidade nos e.!!!

pregos (no momento era motorista, mas j~ haviatrabalhado como

frcntista nas fazendas do norte do Mato Grosso e empregos varia 

dos em outros estados do pafs) nao 0 impedia de consegui-Ios, e

podemos considerar a instabilidade como decorrente do esgotamento

das tarefas e n~o do analfabetismo •
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A grande malorla nao ~erminou 0 primeiro 'grau e

aspira parà seus filhos um es~udo mais comple~o e grau universi~~.

rio~ pois consideram, ~alvez de maneira um ~an~o'vaga, que ascen-,, ,

der socialmen~e ~ abandonar a ~gricul~ura par 'ou~ra a~ividade, e
. ' , ~ ~ .
IS~O so e posslvel quando 0 indivlduo es~udou. Os filhos mais

ve 1hos, por~~m, devem ajudar os pa i s nas 1avouras e,' por i sso, 0

,
es~udo e déixado para as mulheres e para os filhos mais novos.

o orvel de renda ~ bas~an~e elevado em Sinop e h~

opor~unidade, mesmo, no baixo ~erci~rio e no operariado, de sal~ri

os razo~veis. Um balconis~a ganha de ~ 135.000, ~ a ~$200.000 •
, .

Nas en~revis~as, nas quais se. especificaram os salar}os pouco qu~

1ificados, 'es~es var'iavam en~re ~$ 150.000 e Cr$ 250.000 - ,.Me,2,

mo os que ~rabalham em serviços pouco qualificados ~~m opor~unid~

de de moradia decen~e.

A causa parece residir na falta de mao-de-obra,d~

vido ~ seleçao real izada nos v~rios pos~os de ~riagem do INCRA ao
, , .

longo das BRs, e pela propria empresa. Por isso, 0 8airro Operarlo
, ,

~em aspec~o agradavel, ja que seus moradores ganham bas~an~e bem,

ainda que pareça

flores no jardim,

. ' .prOVlsorlO, pois fal~am,na maioria das casas,as

pr~prias das habi~aç~es do Sul.

A pene~raçao dos meios de comunicaçao a~inge ~odo

1If#' 1If#' ,.."
o nor~e do Mato Grosso e Sinop nao e exceçao. Radios e ~elevisoes

. .... .
sac comuns: 72% das unidades famil iares do Cadas~ro S~cio-Econ~ml

co ~êm ~elevisao; 84%, r~dio e 56% r~dio e ~elevisao.

Os telefones, recen~emen~e ins~alados, apareciam

em 16,3% das resid~ncias,e 25% poss~iam au~om~veis.

~:.: .

..~ .'
.;~ ........- -.
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CONCLUSAO PRELIMINAR

Fragmentos de conclusOes sobre os témas abordados

jâ seencontram no corpo do texto: sobre os fatores limitantes da

colonizaçao'no Norte do Mato Grosso, veja 2.3; sobre os resulta

dos agricolas, veja ?~4; _~o~re as atividades urbana, veja 4.4; 0

comércio imobiliârio, 5.3 e sobre a situaçao socio-econômica dos

migrantes, 5.6.

Uma conclusao mais extensa encontra-se a seguir.

J
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A colonizaçao da Gleba Celeste nao é um casoisola

do no norte brasileiro. poderiamos antes considera-la como numa

fasè da ocupaçao de areas vazias brasileiras na quaI 0 Estado age
~ ,J

mais ativamente em beneficio dos' comerciantes de" terra. Os pegue
. ~

nos produtores têm 0 papel que sempre tiveram no Brasil: praticar

uma atividade tao desprestigiada quanto marginal, mas estaœlecendo-

se de fanna efetiva, se bem que nao" definitivamente, em locais que

nao escolheram, mas que proporcionam os maiores lucros aos empr~

gadores do negôcio .. g dentro deste contexto que devemos analisar

o sucesso ou o,fracasso do Sinop.

o projeto foi iniciado quando 0 govern6 ja havia

elaborado uma politica de ocupaçao de novos espaços, coerente 0

bastante para atrair empreendedores cujas areas de atuaçao encon

tram-se esgotados; 0 sul do pais, mais precisamente, oParana.

Havia uma politica de colonizaçao, consubstanciada

no Estatuto da Terra, e numa politica crediticia e de incentivos

fiscais; contava-se :. corn uma: ideologia: povoaçao da Amazônia, su

postamente desligada da economia do pais e sujeita à cobiça es

trangeira.

.Havia toda uma experiência de colonizaçao particu

: ',:,.

lar oriundadama~cha do café; contava-se corn excedentes populaci~

nais decorrentes das mudanças do uso e da minifundiarizaçao decor

rente da divisao da pequena propriedade e da descapitalizaçao do

agricultor em Estados que se destacaram pela produtividade agri

cola.

A terra nas regioes Amazônicas era barata.

Condiçoes excelentes para projetos coma os implemen

tados na Gleba Celeste.
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Para 0 sucesso do empreendimento fazia-se necessa

rio, apos conseguir 0 aval do governo, atraiu os pequenos ag~icul

'""".. ' .

tores. Isto foi feito pela valorizaçao do seu trabalho e de ' sua

persistência face às condiçoes adversas, de maneira semelhante a

utilizada nas frentes pioneiras do café do norte"do Parana.. ... ..~

~~".- .

~. "

A ideologia do pequeno produtor,' lançada pela \1 pro

paganda nos-Iocais decaptaçao dos usuarios é um dos fenômenos do

jogo comercial, tanto quanto a ilusao das terras férteis ou a in'

tegraçao da Amazônia.

o problema, porém, aparece tao logo se examine a di
, ..

ferença entre as areas do café e as novas areas a serem povoadas.

Nas primeiras, estava-se de posse de um produto come~cial valori

. --
=!".~ zado e com grande demanda internacional, cultivado em extensas fa

...... - zendas, e para as quais os pequenos agricultores, instalados em

mao-de-obra barata. Monbeig assinala esta fato, nao so no norte

do·parana. mas também nas areas pioneiras de Sao Paul~das quais~.::....

suas bordas, por grandes projetos de colonizaçao, serviam de

grande parte dos colonos de Sinop vieram, ja em segunda ou tercei

ra migraçao no espaço nacional.

Transplantados para 0 norte de Mato Grosso, dentro

da mesma ideologia de valorizaçao do trabalho do pequeno produtor,

constatou-se uma realidade diferente} naD havia produto de expor

taçao valorizado 0 suficiente que extraisse pela menos neste pri

meiro momento grandes proprietarios e grandes produtores.

o proprio pequeno produtor deveria cultivar os pro

dutos de export~çao e eles falhararn pelos motivos ja expostos.

A tentativa de implementar uma agricultura de gran

des proporçoes utilizando a mandioca como matéria-prima falhou

.'. : ....-... - ~ .
", -

.,.. __ P"~~..,
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também. Para recursos da ordem de 48milhoes de' dôlares, os resul

tados obtidos até agora sac lamentâveis, para dizer 0 minimo. 0

projeta do .âlcool a partir da mandioca falhou naD porque a tecno

logia industrial; e portanto urbana~ apresentasse problemas, mas

porque 0 cultivo do produto bâsico foi impossiv.e( de ser levado

adiarite dentro da escala necessâria. Este fato demonstra 0 desco

nhecimentodo manejoagricola dos empreendore~ de um projeta que

se diz tal.\

E isto, porque naD se visou aqui um produto ou

produçao agricola, mas a venda de terras e 0 lucro imobiliârio

..
a

Neste caso, a ferra é fonte de riquezas, ao contrârio do '. que

.. , .-. --"

Monbeig (1952:146), voltarâ para a frente pioneira paulista e pa

ranaense. Nao é por motivo que grande parte das âreas rurais da

Gleba Celeste estao desocupadas, esperando valorizaçao, enquanto

o agricultor que produz, precisa vender parte de sua propriedade

para continuar a produzir~

'Por isso, comprar terras naD é um bom negôcio para

todos. Somente para os que a possuem corn 0 intuito de comércio ou

têm a seu favor as benesses governamentais. Para 0 pequeno produ

tor, conseguir riqueza corn 0 trabalho do campo é dificil, e corn 0

cultivo de pr9dutos de exportaçao, mais ainda. Por isso,volta-se

para os trabalhos urbano e 0 mercado consumidor de cidade.

Neste ponto, a cidade torna-se uma peça chave para

o desenvolvimento do projeto: é 0 mercado de consumo e de traba-

lho.·

A estratégia de incentivar 0 crescimento de Sinop

revelou-se proficuo: a cidade cresceu e suas atividades se desen

volveram aceleradamente, graças ao seu papel de centro.local de
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de abastecirnento, transbordo de rnercadorias e centro de distribui

çao para urna populaçao de fracas posses, que nao pode prescindir

de urn lugar. central.

A situaçao privilegiada de Sinop, ûnica no norte do
, J

Estado às rnargens da Cuiabâ-santarérn, foi fatqr·.. ·deterrninante de

sua transforrnaçao ern centro cornercial regional, e nao apenas 10

cal, 0 que incentivou ainda mais seu crescirnento.

Para 0 desenvolvirnento urbano, e a possibilidade de

vendas de lotes urbanos pele prazo ,dos prôxirnos vinte anos, paira

urna ameaça, a rnesrna que poderâ trazer 0 sucesso agricola do ern

preendirnento: a rnono-cultura da soja, corn seu efeito despovoador,

corno ocorrido n~ norte do paranâ, no quaI a substituiçao do café

pela soja provocou intensa rnigraçao.

Este efeito, porérn, nao nos parece provâvel na ârea,

diriamos quase que, nurn prirneirè rnornento, enquanto as terras nao

se esgotarern totalmente, ocorrerâ 0 efeito inverso.

Aqui, convérn repetir, 0 pequeno agricultor nao ser

ve corno rnao-de-obra agricola para a grande propriedade cafeeira.

Portanto, deverâ ocorrer 0 efe'ito dinamizador da soja e nao 0 in

verso.

-Alias, 0 que justament~ se observa ern Sinop é a fal

ta de rnao-de-obra, tanto agricola, quanta urbana e industrial

Mais urna vez, a usina de alcool teria urn efeito urbano dinarniza

dor, ao criar, ernpregcs , 0 que significaria rnaior atividade do

cornércio ern geral, e na terra ern especial.

Nao poderiamos terrninar estas conclusoes prelirnina

res sem falarrnos nurna das bases de ideologia que valorizou 0 tra

balhos do pequenos produtor: a ascençao social.
J
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As p~pulaçëes migrantes, os pacientes daideologia
- ,.

dominante, absorveu-se no movimento de deslocaçao do espaço e no

que esta ideologia convencionou chamado de "nossos esforços", se

aperceberem que se trata de "recriaçao do espaço social", corn a..
.transferência de urna estrutura social complet~,.··visivel na divi

sac social das ocupaçoes urbanas e nurn ernbriao' de divisao social

do espaço: cidade-bairros operarios-carnpo.

Nesta divisao, as classes migrarn para ocupar lugar
\.

semelhante ao de seu lugar de origem, corn poucas expectativas de

verdadeira ascençao, que se consubstanciariarn em trabalho cons

tante, sem a preocupaçao de novas migraçoes nurn futuro talvez bas

tante prôximo.

Por tudo 0 que escrevemos, podemos concluir que 0

projeta de colonizaçao teve muito mais fracassos do que sucessos.

Transferiu urna soma i~orme dos cofres governarnentais (SUDAM, BB,

etc), sem grandes possibilidades de reembolso. ~

A produçao agricola, considerando a grande soma de

dinheiro gasta, é irrisoria; suas terras estao à espera de coloni

zaçao, ao invés de serem efetivarnente cultivadase, por ultimo ,

apresenta poucas possibilidades de efetiva fixaçao do

agricultor.

Entre os sucessos, podemos mencionar 0

pequeno

desenvolvi

mente de uma cidade bastante atraente e prospera, Sinop, ~as 0

custo de sua habitabilidade, para 0 futuro é muito grande, devido

ao problema do lençol ~rèâtico.

outro sucesso é a exploraçao de madeira, mas aqui 0

custo refere-se à degradaçao arnbiental, a destruiçao de urna rique

za dificilmente renovavel, tal a maneira predatoria corn que é rea

lizada.

""-. ~ ....... _••• '-0-
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Podemos numerar, como ültimo sucesso, que as âreas

vazias fora~ ocupadas, mesmo que nao 0 tenham sido pelos mesmos

migrantes durante todo 0 tempo, mas por novas levas, que se o~ reve

sam no espaço de Sinop.
,.1

0-

Portanto, enquanto os fracassos'sao totais, os su

cessos sac apenas relativos.

- " .. - ~.' ::
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RELATORlas DE ENTREVISTAS E ANÂLISES DE CADASTRas
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1. CRIAÇOBS DE ANIMAIS

CRIAÇKo DE POReos

HISTORIA

Dona de origem alema, agr~cultor e~ Santa

Catarina; nunca teve terras pr5prias; rnorou depois no Paran~

(Harechal Rondon) e depois em SINOP; chetJou se~ dinheiro,al~

gou una chacara a UQ terceiro ha 4 anos. Agora é donc de 2

chacaras; 8 fill1os; nenhuma ajuùa do banco.

ATIVIDl\DES

300 porcos;

1000 para 0 ano que vern;

corn 8 meses, um porco pesa 110 kSi 0 adul

to 250 Ks; venda na re0iao, principalmente aos fazendeiros;

para criaçao, assim nao paga intcrmediario. Venda 40 por mês

1

1

(a 1600 $ cr/l~~ de pé; poder.l.os avançar um total de

16 milhoes/mês). Nao vacina os animais.

venda

1
1
1

1

1

IN'rEGPJ\CAO
• q'

Para frente: 0 seu filho é mataàor de g~

.do; recuperaçao de todos os miudos para fazer raçao, (G cab~

ças de gade por dia). As peles sac vendidas sem fiscalizaça~

Cultiva milho carroz, vai começar corn soja

Bananas se desenvolvem nos 1 ixos dos porcos. Ele mistura as



1 2.

1

1

1

1

1

1
1

1
1
1

1

1

1

1
1

lavouras aos miûdos para fazer raçoes. Sô compra ferro. Toda

a comida dos pareos é caseira.

Para trâs: venda sem faturas aos fazendeiros 

um outro filho tem um açougue em SINOP e também vende sem fa

turas.

Paz seu prôprio adubo con lixodo gado.

1 .----------.--



Historia

Dono do Parana

Dono do Supermercado

investimento de 20 milhoes, dividido corn

seu cunhado que cuida da exploraç~o.

.f_

I
1
1
1

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1·

(

CRIAÇAO DE AVES

Atividades

1350 galinhas para produzir ovos.

produçao: 50 03/dia.

venda no proprio supermercado.

compra raçoes + mi1ho.

+ criaçao de porcos = a comida sac sobras

superraercù.do.

do

3.
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2. CONSTRUÇAO CIVIL

PROENCO

HIST6RIA

Criada hfi 3 anos, por um engenheiro ~indo

do PARALJÂ, sem trabalho.

Capital proprio - nenhuma ajuda dos ban

cos ou do Estado.

Er·1PHEGO

Hédia anual: 35 pessoas;

problerna em razao da pouca qualificaçao e

alta rotatividade da mao-de-obra.

1-1.'1' IVIDADE

Engenharia e construçao civil

Total das vendas: 15 milh6es em 1983

Nenhum problema de mercado = prefeitura

ou particulares.

AtiVidade muito ligada ao periodo das chu

vas e fica paralizada 4 meses por ano.

.<.
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1

1

1

1

1

1
1

PRENOL

HISTÔRIA

Criada novembro 1983 para 0 mercado

ca1çados da cidade SINOP;

Proprietirio vindo do Parani

EHPREGO

15 pessoas.

de

1

1
1

1
1

1

1

1
1

ATIVIDADES

Artefatos de concretos - para ca1çados,c~

sas, tanques, man0ueiras, para aguas pluviais e esgotos



1
1
·1
1

1

3. NADI:IRElRAS

COIH1\.L

Historia

Dono do Hato Grosso do Sul. Sua familia

6.

tem uma serraria en Ponta Pora (contrabando corn -0 Paraguair.·1
1

Capital proprio - nenhum incentivo.

Comprou um lote de 10 alclueires para a

1
1
1
1
1
1
1
1

1
1
1

usina; os lotes da firea industrial eram demasiados pequenos.

ATIVIDADE

Fabricaçao de barra de cama

laminas de madeira para forro

montante de porta

assoalho

roda-pé

meia-cana

guarniçao de porta

ripa para estrado de cana.

31 Aproveita 500 m mes

Total das vendas = 3 0 milhoes/.l·l~s

il1ERCADO

Sao Paulo

Rio Grande do Sul



1
1/

7.

1
1

Paranâ

Santa Catarina.

o mercado local nao se abre para grande madei

1

1

98% da produçao ë exportada do Estaào; 2%

cam em Cuiaba.

fi

1
reiro. A construçao civil usa madeira compraàa as "pica-r,au;:r"

sem taxas nen notas fiscais. 0 custo i assim mais barato em

1

1

50%;

Ligaç~es obscuras corn a scrraria do Mato Gros

50 do Sul ... que daria 0 capital necessario.

1
preço de venda a 3G dias.

1
MATt:RIAS pnnllls

A made ira se compra em pé de tercciros

1 ja proprietarios de lotes. Compra-se a direito de tirar a ma

àeira, a razao de Cr$ GO.OOO ~ Cr$ 90.000 cruzeiros par al

atua num raio de 100 Km;

queire -;

tem 4 caminll~~s e l basculante;

3
preço do rn nas portas da serraria = entre Cr$

15.000 e Cr$ 20.000,

(0 preço média do m
3

de lenha para combustao é de Cr$ .....
. 3
jm ),;3.3001

1

1

1

1
1
1



EHPREGOS

IMPosrros

Para cada toro ou m
3

beneficiado pela usina ,

precisa pagar 4 mudas de arvore para reflorestar (± CrS

940,50) taxa é paga ao IBDP. Parece que 0 lBDF nao fez 0 seu

trabalho e que as empresas privadas de reflorestamento (PLO

RESTAI. e FLOREHAT) nao plantaram arvores.

lCM = 12% fora do estado ~ 16% no estado

IPl = 4%

PIS, FUNRURAL, FIKSOCIlili.

1

1

1
1

1
1

1

1
1

1
1

1

1
1
1
1
1

.1

60 pessoaSi

prob1emas de rotatividade.

ESTRUTURA DOS CUSTOS

- MAT~RlAS PRIMAS

pagamento da mata

gaso1ina dos caminhos

- Hao-de-obra

- Custos administrativos

- Juros - Imobi1izaçao

- Il7lpostos

- Lucro

Frete = 50% do preço de venda.

20 %

la %

5 %

30 %

18 %

17 %

100 %

8.
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1

MADEIRElRA HASS

Histôria

9.

- Criaçao recente

1 - Dono do
...

Sul ligado as empresas de madeira '

1·

1

1

desta regiao;

- Dono presidente da Asso~iaçao dos Hadeirei 

ros que têm de 20 a 30 sôcios;

- fica na area industrial.

l\tividades

Consumo 1.20 O::m
3
/mês.

Tem lucro porque é ligado corn outra empresa no

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

mesma organizaçao

Sul (?).

Emprel]o

40 pessoas

que a -cOIHAL.



, o.

Abriu ha 3 anosJ

Dono do Paranâ, _onde ja tinha grafica o

-Capital pr6prio;

possui urn lote em Claudia.

Agora tem 2 ernpresas grafica em SIKOP,

em lotes urbanos prôprios

Fora da âiea industrial, para ficar mais

perto do centro do comércio.

1
1

1
1
1
1

1
1

1
1

1

1
1

1

1

1
1

1

•

4. SERVIÇO

GPJ\.FICA

Histôria

l\.tividades

cartaozinhos

Bloeos Fiseais

Cartazes

total das vendas: 5 rnilhoes/mês

Empre9 0S

Il pessoas e um vendedor

(a recepcionista veio de sio Paulo ha

anos. Seu pai abriu um motel el~ SIHOP, ha 2 anos)

2



Empresa de Transporte

transporte de cargas secao.

,

Ar(l'~çATUBA

11 •

Histôria

Atividades

empresas de Sinop dividem 75% do mercado de

Erapregos

13 pessoas

filial duma empresa de Sao Paulo;

tQùas as informaçoes ficam em Sao Paulo

carga seca de Sao Paulo atê SINOP.

recebe 3 caminhoes por semana (l caninhao = 8

tonelada s) ;

1
1
1
1

1
1

1

1

1
1

1

1

1

1
1

1
1-- -----;-----------_.- -_.---..:_--

1
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5. COM:t:RCIO

AGRIF~RTIL .

HISTCRIA·

agosto 1983:1
1

1 na Prefeitura:

Criaçao a 15
Filial:

o gerente tem liberdade de gestao;

Registrada no Ministério de Agricultura e

loja na rua principal (alugada).

1

1
1
1

1

1

1

1
1
1

1

ATIVIDADE

Venda de produtos veterinarios - vaccin.as

herbicidas, fungicidas e sementes (capim, arroz, milho,soja);

valor das vendas: Cr$ 150.000.000· ./mês;

pouca ligaçao corn a EMATER - faz assistê~

cia: .

tem um representante:

so ~ concorrente na cidade: nao hâ probl~

ma de mercado, sorrente os altos preços para 0 produto.

EMPREGOS·

6 pessoas; salario médio Cr$ 220.000 J pl..
mes.

IMPOSTOS

FIN Social, PIS, Imposto de Renda, ISSqla~

do ha assistência.



ESTRUTURA DOS CUSTOS

1

1

1

1

1

1
1
1

Calculo de margem de lucros

entre 20 e 30% do preço de compra corn frete.

Compra (Sao Paulo)

Transporte

Custos administrativos (Alugu

el ••• )

Salarios

Impostos

Lucro

Juros ? .

%

60

15

10

2

6

7
100%

13.

1
1
1
1

1

1

1
1

1
1

ORIGEM DOS: PRODUTOS

- Sao Paulo

- para sementes: Minas, Goias, Bahia, Sao

Paulo.
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1
1
1
1

1
1
1

1

1
1

1
1
1
1
1

1

,

FARMACIA

HISTCRIA·

Criada ha 5 anos;

ern frente do hospital;

vern de Goiânia.

ATIVIDADE· .

Venda deprodutos farmacêuticos;

os preços sac tabelados; é 0 laboratôrio

que paga 0 transporte. A rnargern bruta do farrnacêutico é garag

tida de 35%.

ORIGEM DOS; 'PRODUTOS

Cuiabâ: 70%

Rio 30%.

EMPREGOS' .

4 pessoas

Existern 11 farmacias na cidade - os princ~

pais rnedicamentos sac para curar malaria e verminose.

14.



trabalhava para colonizadora, comprou ter

AÇOUGUE

Casa de Carne Celeste.

Sr. Alcides Faganello.

1
1

1
1
1
1

f ,

HISTORIA

Dono do Pa:ranâ;..

Chegou ha 7 anos, mas abriu

semana passada;

açougue a

1
1
1
1

1
1
1
1
1
1

1

1

ras;

fazia criaçao de gade (carne e leite) e la

vouras; tem l lote urbano onde mora.

Abri u 0 açougue quando chegou seu sobrinho,'

que trabalhava em açougue no Parana. A mulher fica na caixa 

vai comercializar seu proprio arroz. Vai acabar corn a produ

çao de leite por falta de pessoal confiavel, para esse traba

lho (tem 70 vacas para leite).

ATIVIDADES

Ainda demasiado cedo para saber;

so vai comercializar uma pequena parte da

sua produçao no açougue.

Nao. existe matadouro industrial;

um comprador vern de fora para comprar

les;

a loja é alugada.



16.

4 - Se fosse vender seu imovel (lote e/ou casa), teria comprador?

5 - De quem comprou seu imovel: da imobiliaria ou antigo morador?

Apresentamos, a seguir, sucintamente, um resumo das

entrevistas realizadas corn os moradores da cidade de Sinop, nos

dia& 17 e 18 de maio. Foram efetuadas 12 entrevistas, cujo rotei

ro de questoes transcrevemos abaixo:

quanta

6_-' ENTREVISTAS DOMICILIARES

2 - Como construiu sua residência?

a) sozinho

b) corn a ajuda de amigos

c) corn a ajuda da familia

d) construtora, quanta gastou?

l - Qual a situaçao do lote?

a) proprio

b) alugado

c) financiado em quanta tempo, valor das prestaçoes,

ja pagou

d) quanto custou ao todo

6 - Possui um lote rural ou outro urbano? Onde?

3 - Infra-estrutura residencial

a) sanitaria: fossa ou rede de esgotos

b) agua: poço ou agua encanada

Questionario sobre 0 rmovel

7 - Vendeu alguma propriedade para comprar a atual?

,,
1
1

1
1
1

1
1

1

1
1

1
1
1

1

1

1

1
1



17.

3 - Idade dos filhos, onde,nasceram, grau de instruçao dos maiores

6 - Preferências dos moradores: gosta de morar em Sinop ou pref~

riria mudar-se? Por que?

5 - Lugares de residência

Algumas observaçoes se fazem necessarias para compreender os

resultados dos questionârios:

sublo

8 - Antes de mudar para Sinop, morava em que tipo de imovel?

a) rural ou urbano'

b) sozinho (corn a familia) ou corn parentes?

c) proprio ou alugado

Questionariosobre as atividades dos moradores

l - Nümero de moradores na residência: so a familia ou ha

caçao?

5 - QuaI 0 rendimento dos empregados?

4 -Ha algum desempregado na familia?

3 - Quais as atividades? Onde trabalham?

2 - Quantas pessoas trabalham?

4 - Tempo de casamento, onde casaram

Dados sobre' afamilia

l - Idade do marido, onde nasceu, grau de instruçao

2 - Idade da mulher, onde nasceu, grau de instruçao

7 - Por que veio morar èm Sinop?

·9 - Ha quanta tempo se mudou para a atual residência?

,. ,
1

1
1

1
1
1
1
1
1

1

1
1

1

1

1

1
1
1



as entrevistas foram realizadas.

nizadora ou na Prefeitura.

18.

das no texto do relatorio~

mostra

lidade encontrada em Sinop. Serao apresentadas coma

senvoltura às questoesformuladas.

uma casa naD fomos atendidos. Todos os outros

as respostas às perguntas e assuntos considerados rele

vantes que nao constavam do roteiro original. Penas em

"historias do acaso" e corn elas pretendemos contatar ou

o roteiro seguido esta no mapa n9 1. As entrevistas rea

lizadas no Bairro Operario estao discriminadas. Como 0

ram-se muito atenciosos e responderam corn bastante de

ma, coma conclusivas ou ao menos demonstrativas da rea

parte dirigida. Nossa intençao era incluir, na amostra,

residências do Bairro Operario. Por isso, enquanto nos

Enumeramos os questionarios de l a 12, na ordem em que

encaminhavamos nesta direçao, faziamos as entrevistas.

tas foram realizadas no horario de trabalho.

tro discurso, diferente daquele oriundo na empresa cola

mulheres, excetuando-se apenas num caso, pois as visi

. nUmero de questionarios foi muito pequeno e naD permi

tiu tratamento estatistico, as conclusoes estao inclui

19 - As entrevistas tomaram a forma de conversa, anotando-se

29 - A escolha dos domicilios foi em parte aleatoria e em

39 - Deve-se assinalar que as resposatas foram dadas pelas
. \

49 - As entrevistas nao devern ser tomadas de maneira nenhu

1 JI •

1
1
1
1
1
1
1.

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1



ENTREVISTA N9 1

ria na esco1a municipal.

1 9.

Se pretendes sem vender 0 imove1, encontrariamos corn

,

cinco

chegam

morava

. Moram na residência oito pessoas: marido, mu1her

Antes de mudar-se para 0 domici1io atua1,

50 foi possive1 apurar 0 rendimento da professora,

Traba1ham três pessoasi 0 marido, 0 fi1ho casado na

(que mantém coma principal fonte de rendimento), construiu a casa

A fami1ia ganhou 0 lote urbano quando comprou 0 10

te r~ra1. A casa foi construida pe10 marido corn a ajuda da fami1ia

anos, data da chegada a Sinop.

A residência é dotada de agua encanada e banheiroin

A venda doprimeiro imove1 rural deu-se por motivos

o casa1 vendeu um imove1 no municipio de origem, No

pradores corn faci1idade, pois a 10ca1izaçao é exce1ente e

e esta toda paga. Nao se 1embra quanta custou, pois foi ha

terno corn fossa negra. Casa é de madeira.

va Esperança-PR, e corn 0 dinheiro apurado, comprou 0 lote rural

na cidade e manteve-se até a terra produzir.

muitos novos migrantes a procura de residência.

o sa1ario minimo, pois os rendimentos da agricu1tura sac variaveis .

em casa propria, na roça, em Nova Esperança .

três fi1hos solteiros, 0 fi1ho casado, a nora e 0 neto.

de herança: a terra do pai do marido foi dividida entre os herdei

1iar, corn 0 passar dos anos e cu1tivos consecutivos.

.-.

roça, de onde vêm a cada quinze diasi uma fi1ha é professora prim~

ros e tornou-se muito pequena para a exp10raçao e sustento fami

I~·
:N-

I
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
•
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'.. (
F

Nao ha desempregados na familia e as mulheres casadas naD

lham.

20.

traba

1
1

Gostam todos de morar em Sinop, mas a mulher pref~

reria morar na roçae naD 0 faz porque tem dois filhos menores ain

da estudando.

a marido tem 45 anos e é originario de Pederneiras-

SP. Cursou até 0 segundo ana primario, trabalhando na agricultura

1
1

logo a seguir. Migrou corn a familia dos pais de Pederneiras

Paranavai-PR e dai, para Nova Esperança.

para

1
A mulher tem 41 anos e é originaria de JaÛ-SP. Pos

sui 0 primeiro grau incompleto (apenas 0 segundo ana primario). Mi

1
grou corn os pais para Florai-PR.

Casaram~se em Florai, ha 22 anos, e mudaram-se p~

1
1
1
1
1
1

1
1
1
1

ra Nova Esperança; de onde vieram para Sinop.

Os quatro filhos nasceram em Nova Esperanaça.

a filho mais velho estudou até 0 primeiro ou segu~

doano primario, pois precisa ajudar 0 pai na roça. A filha possui

o segundo grau completo. Os dois menores ainda estudam. Percebe-se

que depositam muita esperança no filho mais novo, de que este ter

mine seus estudos e chegue até a universidade.

A aspiraçao da familia é a instalaçao de uma univer

sidade, para que os filhos possam completar seus estudos sem neces

sidade de procurarem centros maiores.

. ENTREVISTA N9 2

A casa é cedida naD pagam qualquer aluguel, apenas

tomam conta, impedindo roubos ou danos. Os donos foram tentar 0 g~

rimpo perte de Cuiaba.
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o domicilio é dotado de agua encanada e banheiro in

terno, corn fossa negra. A casa é de alvenaria.

1
A moradora nao possui imovel rural, pois além

ser muito idosa, trabalhou desde menina na roça e agora sofre

de

da

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

coluna. ~ propriedade de uma casa urbana, em Sinop, na quaI morava

antes e agora esta alugada.

Antes de mudar-se para 0 norte do Mato Grosso, mora

va em imovel rural proprio, de 4 alqueires, em Cunhapora-SC, que

vendeu para instalar-se em Sinop.

Morou durante cinco anos na residência anterior e

três semanas na atual. Os proprietarios do imovel cedido estao p~

ra voltar do garimpo, pois nao foram bem sucedidos. A moradora es

ta procurando casa para alugar (0 inquilino nao se dispoe a resci~

dir 0 contrato de'locaçao) e acha os aluguéis muito elevados para

suas posses.

Residem na casa apenas a mae e 0 filho menor. So es

te trabalha numa firma e recebe 0 salario minimo. Os outros filhos

ajudam na despesa.

Gosta de morar em Sinop e nao pretende mudar-se. Veio

para 0 Mato Grosso porque em Cunhapora faltava emprego para os fi

lhos maiores e a terra nao produzia 0 suficiente para 0 sustenta de

toda a familia.

A mulher tem sessenta anos, n~sceu em Caporé/RS, e

cursou até 0 primeiro __~11~ primario, trabalhando na roça logo a se

guir.

Teve seis filhos que criou sozinha, pois se separou

1. do marido muito cedo. Três filhos moram em Sinop e três fora.

1
1



22.
As atividades exercidas pelos filhos sao as seguintes:

L _

1

1 urn filho trabalha coma pequeno agricultor e corner

1
1
1
1-

1
1
1

1

ciante no Parâ; uma filha trabalha em urn hospital de Sinop; outro

filho é proprietârio de empresa de construçao em Sinop; uma filha

é casada e nao trabalha fora. Jâ falamos sobre 0 filho mais moço.

Os filhos cursaram -apenas 0 primârio, sem terminâ-

10. As filhas têm 0 segundo grau completo e uma delas na universi

dade em Sao Paulo.

A mulher ainda solteira, migrou corn os pais para Ca

razinho e Novarai (ambos municipios do Rio Grande do Sul) e, de

pois de casada, para Concordia e Cunhapora (ambes em Santa Catari

na) .

Sobre 0 marido nao hâ referências.

- EN'rREVISTA N9 3

o imovel é propri0 7 jâ pago. Comprou-o, corn a casa

600.000,00 hâ dois anos. Foram feitas reformas na casa, realizadas
1
1

jâ pronta, de terceiros e nao sabe quem a construiu. Custou

pela construtora. A casa é de madeira, dotada de âgua encanada

Cr$

e

1

1
1

1

banheiro interno, corn fossa negra.

Caso pretendessem vender 0 imovel, encontrariam corn

pradores corn facilidade.

A familia é proprietâria de urn lote rural em Terra

Nova (municipio de Colider, Mato Grosso), 9ue se encontra arrenda

do. Nao venderam nenhum imovel corn 0 fim de adquirir outro em Sinop

e residiam, antes, em casa alugada.

1

Moram hâ três anos em Sinop, e dois na atual

dência.

resi
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23.
A familia constitui-se de 4 pessoas: marido, mulher

e dois filhos, de dois anos e de um ,(1) mês, respectivamente.

o marido é corretor de imoveis e a mulher, costurei

ra. 9 rendimento mensal varia em torno de Cr. 2.000.000,00.

. Gostam de Sinop, mas podem mudar-se quando 0 traba

Iho do marido 0 exigir ou quando as crianças crescerem, para que

possam continuar os estudos.

A idade do marido: 44 anos, natural de Joaçaba-SC ,

grau de instruçâo: 19 grau completo.

Idade da mulher: 36 anos, natural de Três Passos-RS,

grau de instruçao: 29 grau completo.

Casaram-se em Cuiaba, onde ambos residiam em soltei

ros, em 1980.

ENTREVISTA N9 4

A casa é alugada e pagam por mes Cr$ 25.000,00, alu

guel antigo, pois moram na residência ha três anos, logo que che

garam em Sinop.

A residência de madeira, é dotada de banheiro inter

no corn fossa negra e agua de poço.

A familia é proprietaria de lote rural, no loteamen

to da Companhia Imobiliaria Rio Ferro. Para adquiri-lo, venderam a

casa propria em Umuarama-PR.

A familia compoe-se de 4 pessoas: marido, mulher e

duas filhas. Trabalham três pessoas: marido e mulher na tecelagem

e confecçao de roupas, instalada na residência, e a filha, num ba~

1
1

co. Anteriormente, a mulher trabalhara no escritorio de uma cons



ENTREVISTA N9 5

Gostam de morar em Sinop. Ao contrario do que acon

tecia em Umuararna, os negocios vao bem.

2Lj.•

trutora e 0 marido, como operario numa fabrica de moveis e artefa

tos de rnadeira. Nao inforrnaram 0 rendimento familiar.

A idade do marido é 56 anos, natural de Coroa-SP

grau de instruçao: 19 grau incompieto. Idade da mulher: 49 anos,n~

tural de Santa Cruz do Rio Pardo-SPi grau de instruçao: 19 grau

incompleto.

emEm T.oledo, moravarn em imovel proprio, chegararn

Sinop ha oito anos e, a principio alugararn casa.

Da cidade natal, 0 marido mudou-se, ainda solteiro

corn os pais para Piraberu-PR e a mulher, solteira,com os pais p~

ra Mandaguari-PR, onde casaram-se, ha 28 anos.

Na vida familiar, consta residência ern Mandaguari ,

em Piraberu, em Umuarama, onde nasceram as filhas. Uma cursou 0 29

grau completa e a outra ainda é estudante.

A casa, de madeira, esta toda pronta e foi comprada

do antigo proprietario, em 1978, ao preço de Cr$ 35.000.000 ~

dotada de agua encanada e banheiro interno, corn fossa negra. Nao

sabem que a construiu.

Caso estivessem interessados, alugariam ou venderiarn

a casa corn facilidade, pois ha grande falta de residência, devido

ao constante afluxo de migrantes.

Venderam suas terras em Toledo-PR e abrirarn postos

de gasolina na BR-163 e na cidade de Claudia. Compraram seus cha

caras nos arredores de Sinop, nas quais cultivam mandioca e frutas.

1
1
1
1
1

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1



25.1
1

Moram na residência sete pessoas: marido, mulher

cindo filhos. Trabalhilln quatro pessoas: marido, mulher e duas

e

fi

das chacaras.

lhas, todos funcionarios publicos. Os salarios perfazem cerca de

.
os rendimentos dos postos de gasolina (arrendados no momento) e

1
1

Cr $ 1. 8aa. 0 0 0 . Nao foram computados, por falta de informaçoes,

1

1
1
1

Gostam de morar em Sinop e naD pretendem mudar-se.

Deslocaram-se de Toledo por falta de oportunidades

-de ascençao social.

o marido é natural de Passo Fundo-RS; mudou-se aos

14 anos para Toledo-PR; idade: 41 anos, grau de instruçao: 19 grau

completo.

A mulher tem 39 anos; natural de Sarandi-RS; mudou-

1
se aos oito anos para Toledo; naD completou 0 19 grau.

Casaram-se em Toledo, ha 21 anos, cidade na qual

1
1

nasceram os quatro filhos mais velhos. 0 mais moço nasceu em Sinop.

Três filhos sac estudantes e dois possuem 0 29 grau completo.

ENTREVISTA N9 6 (Bairro Operario)

1
1

Dados Sobre 0 rmovel

o imovel é proprio, comprado ha um ana por Cr$

f': servida de fossa negra tem banheiro interno e agua encanada.1
1.800.000 , corn a casa de alvenaria ja pronta, do antigo morador.

Querem vender a casa, pois pretendem mudar-se.Pedem

Nao possuiam nenhum imovel antes de mudar-se

. Sinop, ha l (um) ano atras.

1
1
1
1

Cr$ 4.500.000 e esta dificil encontrar comprador.

para



1
1
1

26.

Dados sobre as" "atividades e Preferências dos morado

res

A familia compoe-se de marido, mulher, sogro e dois

filhos.

Somente 0 marido trabalha coma vendedor ambulante de1
1

uma firma de confecçoes. Nao soube informar a renda mensal,

esta nao é fixa.

pois

1
1
1
1

1
1
1
1

1

Nao gosta de Sinop e pretendem mudar-se para Sao

Paulo ou Parana. Ha pouco trabalho em Sinop para 0 ramo de ativida

des do marido.

Dados sobre a Fatnilia

o marido tem 28 anos, é natural de Açai-PR e nao
,

completou 0 primeîro grau. Em solteiro, mudou-se para Vaipora e

Londrina-PR.

A mulher tem 30 anos e é natural de Sertanôpolis-PR.

Em solteira, mudou-se para Paranavai-PR, e Londrina-PR.

Casaram-se em Londrina, ha 7 anos. Têm dois filhos,

de cindo e dois anos.

Residiram, anteriormente, em Chapecô e Xancerê-SC ,

de onde os filhos sac naturais.

" ENTREVI STA N9" 7

, pois a familia nao
1
1

A casa, de madeira, é alugada de um parente

lhes cobra um preço muito baixo,Cr$ 20.000 1

esta bem de finanças. Nao ha banheiro interno e 0 externo

que

esgota

1
1

diretamente no terreno. Pretendem construir, nesta estaçao seca,as

instalaçoes sanitarias internas. Ha agua encanada.



uma padaria e, no andar de cima, possuiam dois apartamentos, dos

Rosa-RS, cidade de origem, a familia estava muito bem: era proprie

taria de ~ imovel na rua principal. No andar de baixo, instalaram

1
1
1

Nao possuem imovel, nem rural nem urbano. Em Santa

1
1

quais alugavam ume Os negocios nao andavam bem em Santa Rosa e ven

deram sua propriedade com 0 intuito de migrar. Foram enganados na

transaçao comercial e ficaram sem dinheiro. 0 pai do marido vendeu

suas terra e as duas familias deslocaram-se juntas. Pretendiam 10

1 calizar-se em Santarém, mas 0 dinheiro acabou em Sinop e

ram ficar.

resolve

1
1
1

Parentes e amigosi ja residentes em Sinop e nas ime

diaçoes, aconselharam-lhes:a tornarern-se posseiros em terras fora da

Gleba Celeste e candidataram-se a um lote rural do INCRA. Nao acei

taram pois os filhos ficariam sem escola. Entretanto, gostariam de

ser agricultores. Pretendem, no futuro, comprar terras agricolas ,

1
mas fora da Gleba Celeste, na quaI os imoveis .tornaram-se

caros para suas posses.

muito

para a frente), por que a cidade de origem nao oferece possibilida

gostam de morar na cidade. Nao pretendem mudar-se, a nao ser para
1
1
1

Estao em Sinop ha um ana e sempre na mesma casa

um lote rural, mas nao voltariam ~'daqui nao se volta", so se

des de melhorar os negocios. Reconhecem, entretanto, que foi

e

vai

um

1
erra aventurarem-se tao longe e deixarem se levar pela sonho de

serem agricultores em Mato Grosso.

1
1

Moram na casa sete pessoas: 0 sogro, a sogra, 0

rido, a mulher e três filhos menores.

Trabalham: 0 sogr~ como freteiro com caminhao

ma

~

pro

prio, e 0 marido, numa padaria. Somente foi precisado 0 salario do

1
1

marido Cr$ 150.000 por mês. Os fretes sac intermitentes e as
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28.

despesas corn a manutençao do caminhao muito grandes para se poder

fazer uma avaliaçao dos rendimentos, provavelmente muito baixos.

o marido tem 36 anOSj nasceu em Gerua-RSj 19 grau

incompleto. Em solteiro, mudou-se corn os pais para Santa Rosa-RS.

A mulher tem 31 anOSj natural de Passo Fundo-RSj19

grau incompleto. Em solteira mudou-se corn os pais para Santa Rosa.

Casaram-se em Santa Rosa, ha Il anos. Depois de ca

sados, moraram em Santa Rosa, Guaruja do Sul e Sao José dos Ce

dros-SC e Santa Rosa do Sul-PRo Cada filho nasceu em uma cidade .

Os dois maiores, de cita e seis anos, estudam no colégio publico.

(NOTA: Parece ser comum, pela que notei desta entrevista, a prati

ca de agricultores sem terra e sem dinheiro para compra-las, inva

diram areas nao cultivadas e esperaram a regularizaçao do INCRA,

seja nos locais onde se realizou a invasao, seja em outra).

ENTREVISTA 1'19 8 .(Bairro Operario)

Dados sobre o· Imovel

o imovel é proprio. pagaram 0 lote em l(um) ano,ao

. 0 marido construiu a cada corn 01 preço de Cr$ 40.000

de amigos e gastou Cr$ 100.000

amdlio

1, aproximadamente. 0 domicilio é

1 servido de agua encanada, mas naD possui fossa.

Se pretendessem vender seu imovel, encontrariam di

1 ficuldades em fazê-lo. Venderam um imovel na cidade de origem ,

1
1
1

Enjoara-MG, e, corn 0 dinheiro compraram mais uma casa urbana em

Sinop, que mantém alugada. possuem, portanto, dois imoveis em Sinop.

Antes de residir na casa atual, moraram de aluguel.

Compraram ambos os imoveis da Imobiliaria Sinop.·.



1
1

Dados sobre as atividades e prefer~ncias dos

29.

Mora

1
1

Mora na casa 0 marido, a mu1her e dois fi1hos, um

de tr~s anos e outro de 10 meses.

So 0 marido traba1ha, numa firma nao especificada.

Gosta de Sinop, porque 0 marido ganha bem.1
Ganha Cr$ 250.000 por mes.

1
1

1

Dados sobre a" Fami1ia

Idade do marido: 36 anos, nascido em Andradina-SPj

19 grau incomp1eto.

Idade da mu1her: 20 anos, nascida em Julio de Mes

Em solteira a mu1her mudou-se, corn os pais, para

quita-SPj 19 grau incomp1eto.

Enjoara-MT, em 1979. Os pais venderam a terra que possuiam,porque

esta quase nao produzia mais (terra gasta).

A casa é a1ugada por Cr$ 55.000; . por mes e é ser

1
1

1
1

1

1
1
1

Casaram-se em Enjoara, em 1980, mudaram-se

Sinop, e so moraram nesta loca1idade.

Os dois fi1hos nasceram em Sinop.

ENTREVISTA N9 9

" Dados sobre 0 ImôveL

~

vida de fossa negra corn banheiro interno e agua encanada.

Nao possuem imove1 em 1ugar nenhum, nem antes

para

de

1
1

se mudarem para Sinop. a marido, em solteiro, naD possuia imove1.

Mora ha nove anos em sinop e seis meses na casa.



Ihos.

Residem no domicilio, 0 marido, a mulher e dois fi

Dados sobre as" Atividades e Preferências dos Mora

dores

Somente 0 marido trabalha coma motorista, numa fir

ma de construçao e ganha Cr$ 200.000.

Gostam de Sinop e nao gostariam de mudar-se.

A mulher mudou-se para Sinop corn a familia dos

pais, que foram contratados para tomar conta de uma fazenda.

30.

para

" Dados sobre" a Familia

o marido veio para 0 norte de Mato Grosso

"derrubar mato 11.

Idade do marido: 37 anos, natural do Japao, de on

de veio aos treze anOSi é analfabeto.

Idade da mulher: 28 anos, natural de Paranavai-PR,

19 grau incompleto.

Casaram-se em Sinop, ha nove anos. Durante a vida

de casados, mudaram-se para ItapuiïSP, cidade onde nasceram os fi

Ihos de seis e cinco anos. Depois, mudaram-se para Bauru-SP, muda

ram-se novamente para 0 norte do Mato Grosso, onde 0 marido traba

Ihou em diversas fazendas, na localidade de Carmem, municipio de

Sinop e na prôpria cidade, sem emprego certo.

•
1
1
1
1
1
1
1

1
1
1
1
1

1
1

1
1
1·

1
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ENTREVISTA N9 10

Dados sobre 0 rmovel

o domicilio é proprio. Comprou umlote em 1976,por

Cr$ S.OOOT . e demorou três anos para construir a casa, corn a aj~

da dos filhos. Foi a casa mais simples e mal cuidada de todas as

entrevistas. Gastou corn material de construçao cerca de Cr$

18.000, :. Possui âgua encanada, mas a privada, sem fossa é exter

na.

Se quizesse vender 0 imovel, encontraria logo corn

prador, pois é muito bem localizada. Comprou 0 imovel direto da

imobiliâria Sinop. Vendeu uma data emLuanaa-SP (lote rural pequ~

no) para comprar a residência atua1.

Antes de se mudar, em 1977, morava em lugar nao in

formado e, em Luanda, em casa na roça.

Dados sobre aS Atividades e Preferências dos Mora

dores

Sao nove os residentes no domicipio: 0 marido,

mulher, cinco filhos e um neto.

Trabalham duas pessoas e um filho é desempregado.O

pai trabalha em serviços variados, sem emprego fixa, um filho tra

balha numa firma.

Gostam de Sinop, mas se achassem lugar corn

res oportunidades, todos se mudariam.

Estabeleceram-se em Sinop porque no Paranâ 0 mari

do era boia-fria e ganhava muito pouco, apesar de cultivar,também

pequeno lote proprio.

A renda dos trabalhadores nao foi especificada. Pa

rece nao ser fixa.



Dados sobre a Familia

32.

Estao na localidade ha um mês e na mesma habitaçao.

. Dados sobre as Atividades e Preferências dos Mora

. dores

de

outros

. ENTREVISTA' N9 11

Dados sobre' 0 imovel

Idade do marido: 72 anos, nascido em Itabira-MG

quase analfabeto, aprendeu a "rabiscar" por conta propria.

Idade da mulher: 70 anos, natural de Birigui-SP.

Casaram-se em Pereira Barreto-SP, localidade na

qual nascerarn três filhos. Mudararn-se para Querência do Norte-PR,

onde nasceu outro filho, e para Luanda-PR, onde nasceu 0 quinto.

Estao casados ha mais de 30 anos.

Apenas 0 filho mais moço é estudante e os

nao terminararn 0 19 grau.

A casa é cedida, pertence ao irmao e é dotada

fossa negra, banheiro interno e agua encanada.

Nunca possuirarn imovel em nenhurn lugar. Antes de

morar em Sinop, residiarn em casa alugada.

Sete pessoas residem no domicilio: marido, mulher,

dois filhos, 0 irmao e a irma da mulher.

Trabalham duas pessoas, 0 marido e 0 irmao, empre

gados na construçao civil. 0 salario naD foi especificado.

,

1

1
1
1

1

1
1

1

1

1

1

1
1
1
1

1

1
l'



, ENTREVISTA' N9 12

'Dados sobre '0 Tmovel

Venderam um sitio no lugar de origem em Mariste

la-PR, mas moraram na cidade, em casa propria que também foi ven

dida.

Possuem lote rural.

Mudaram-se em 1978 para Sinop, e, inicialmente

moraram em casa alugada.

33.

terra

. Dados sobre a' 'familia

Nao gosta de Sinop e quer voltar.

Mudaram~se, porque 0 pai da mulher comprou

rural e acenou-lhes corn melhores condiçoes de vida.

o marido é natural de Tucunduva-RS, tem 33 anos e

19 grau incompletoi a mulher, 28 anos, 19 grau incompleto e nas

ceu em Tuparindi-RS.

Casaram-se em Tucunduva, ~a 10 anos e nunca sairam

de la. Os filhos sac naturais desta localidade e ambos estudam.

o imével é proprio, quitado~ Ganharam 0 lote urba

no quando compraram 0 lote rural. 0 pai e 0 irmao construiram a

casa, que custou Cr$ 4.000.000 (acho superestimado 0 valor) ,ha

l(um) ana e meio. ~ servida de fossa negra, corn banheiro interno,

agua encanada e poço auxiliar. Se quizesse vender a cada encontra

riam comprador facilmente, pela preço de Cr$ 9.000.000 ou Cr$

10.000.000, (acho superestimado 0 preço, mas a casa é de alvena

ria) .

)

1
1

1

1
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Dadossobre'a's Atividades e Preferências dos Mora

, dores

Residem no domicilio seis pessoas: 0 marido, a mu

lher e quatro filhos. Dm filho esta em Curitiba, terminando 0 mes

trado.

Trabalham quatro pessoas: 0 marido é lavrador e

pedreiroi dois filhos trabalham no banco e uma filha é comercia

ria. Os rendimentos mensais foram estimados em mais de Cr$l.OOO.OOO,

Nao ha desempregado na familia.

Gostam de Sinop e naD pretendem mudar-se.

Migraram para ter oportunidade de ter alguma coi

sa de seu,pois no lugar de origem havia falta de oportunidade.

Dados sobre a" "familia

Idade do marido: 57 anos, natural de Birigui-SP

19 grau incompleto. Idade da mulher: 51 anos, natural de Biri

gui-SP, 19 grau incompleto.

Casaram-se ha 28 anos, em Birigui. Mudaram-se de

pois para Mirandépolis-SP e para Maristela-PR.

Dm dos filhos tern universitario completo, três, 0

29 grau completa e um é estudante.
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7. CADASTRO IMOBILI~RIO

o Cadastro Imobiliario tem coma principal

finalidade apresentar uma analise sucinta do imovel, à Pre fei

tura corn a finalidade de cobrança do IPTU. Constam desta des

criçao, entre outros, oselementos abaixo relacionados. Ha

6.300 imoveis cadastrados e gue pagam IPTU. A amostra foi pe

quena, 29 fichas cadastrais, mas abrange as areas centrais e

o Bairro Operario, a Zona 02. Se 0 nÜffiero de unidades cadas

trais foi pegueno., sao, entretanto, bastante significativas,

pois abrangeram tanto a area central quanta as periféricas.

A escolha dos cadastros foi aleatoria e so

posteriormente, soubemos da existência do Bairro Operario. A

nomenclatura utilizada foi a mesma gu~ consta da ficha cadas

tral.

35.

1
1
1
1
1
1
1

1
1

SITUAÇAO< DOS IMÔVEIS URBANOS

MUNICfPIO DE SINOP - MATO GROSSO

N9 DE IMOVEIS 29

DATA 1984
. . . . . . . . .

• • • • • • • • • 1

Ocupaçao % P:oJ?r.i~% Caracterizàcao usa do
%.. .

imoveltarl.OS .. do imovel %. < .

construi- partic~ residên- (casas) pro-<
dos - 22 75,8 lares -25 86,3 cias-22 - 75,8 prio-20 68,9
nao cons Imobilia sem uso alug~

[truidos-7 24,2 ria sI - 7 <- 24,2- . dos-2 6,9
nop· - "4 l3,ï 29 100,0 sem usa29 100,0 .' - - 7 24,229 100,e l

29 100,0

Ut.ilizaçao do imovel % : . . . . . . - - . - .. . . . . . . . . . . . . . . , .... . . , ..... . .

ocupado - 19 - 66,5
abandonado - 1 - 3,5
vago - 2 - 6,9
n/construlào- 7 - 24,1

--- 29 100,0 . . . . . <-
FONTE: Prefeitura Municipal de Sinop

Cadastro Imobiliario - 1983
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) 36.

CARAcrERIZAçAO DAS RESID~NCIAS URBANAS
MUNIC!PIO DE SINOP - ~mTO GROSSO

N9 DE RESID~NCIAS 22
DATA 1984

caiaçao-7-.31,9 1 cerâmica-2- 2,1

a1venaria-1359,2

cirnento - 1 4,5

madeira - l 4,5

concreto - 7 31,8
22 100,0

estrutura %

1
1

!
1

2 9.0
'100 100,0

Instalaçao e1e
trica %

cimento-14 63,6

Cobertura %

te1has - 8 36,4

22 100,0

aparente 10 45,5
1

ernbutida 10 45,5

inexis
tente

45,5

54,5

100,0

%

inexisten
te --10

rnadeira ..12

22

.Forro.Piso %

Instalacao sanl
taria i -

cimento -9-40,9

cimento e
tabua -8-36,4

cerâmica
e tâbuas-2- 9,0

serra ba
tida --1- 4,6

22-100,0

inte rna-19 86,4

externa- 3 13,6
22 100,0

cleo -3- 13,6

madeira-4- 18,2

s/inves
tirnento-8- 36,3

22-100,0

Revestirnento
externo %

madeira-19 86,5

a1vena-
ria - 2 9,0

a1uminio
e madei
ra - 1 4,5

22 100,0

l'rlpO de constru
lçao %

1

1

1

1

1

1

1

1
1

1
1

1
1
1

FONTE: Prefeitura Municipal de Sinop

Cadastro Imobi1iario - 1983

1

1



1
1
1

1
1

1
1

1
1
1

1

1
1
1
1
1
1

SERVIÇOS URBANOS

MUNIC!PIO DE SINOP - MATO GROSSO

DATA - 1984

Z Dl SRN 02SERVICOS ; .... . . . .

esgoto - - -naD naD nao
.-

encanada - simagua naD nao

calçamento - -nao naD nao

limpeza urbana sim sim sim

galeria de
.-

fluagua -
Ivial - - -naD naD nao

rede telefônica - sim -nao nao

coleta lixo sim sim -nao

iluminaçao püblica sim sim nao
.. .. ; ; : : . , . , : . . ; . .....

FONTE: Prefeitura Municipal de Sinop

Cadastro Imobili~rio ~ 1983
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1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1
1

1
1

1

1

1

DIMENSOES DOS IM6VEIS URBANOS

MUNIC!PIO DE SINOP - MATO GROSSO

DATA 1984

Dimensoes do Dimensoes da Testado do

terreno (m 2) N9 construçao (m2 ) %
imove1

(m ) %

450 1 40 - 70 - 3 13,7 15 ... 10 - 50

459 4 71 -100 - 7 31,8 16a 20 - 6 27,3

510 3 101 -130 - 5 22,8 21a 25 - 0 0

525 4 131 -160 - 1 4,5 26a 30 - 0 0

575 3 161 -190 - 2 9,0 31a 35 - 2 9,1

675 10 + de 190 - 4 18,2 36a 40 - 2 9,1

680 3 22 100,0 41a 45 0 0

1.470 1 4,6a 50 1 4,5

29 22 100

FONTE: Prefeitura Municipal de Sinop

Cadastro Imobi1iârio - 1983

38.
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1
8. CADASTRO SOCIO-ECONOMICO URBANO

39.

o cadastro foi elaborado em 1983, apresen

tando como 0 nÜInero de domicilios pesquis.§!

dos: na época erarn 4.000. ~ dividldo em duas partes: uma, re

ferente aos dados sôcio-econômicos do chefe de farnilia e mora

dores e, outra, aos confortos modernos, como radio,televisao,

telefone e veiculos.

1
1
1

1
Por isso, a presente analise

tarnbém, de duas partes: 19) referente aos moradores

ferente aos confortos modernos.

constara~

e 29) re

1

1

1

1
1
1

1
1
1
1
1

Forarn pesquisados 110 cadastros.

Hâ, também, dados sobre a situaçao do mora

dor e a profissao do proprietario do imovel, mas estes ûlti

mos SaD muito incompletos. Desta maneira, em cada tabela, fa

remos referência ao nûrnero de fichas cadastrais que servirarn

de base para 0 calculo.



DADaS SOBRE OS CHEFES DE FAM!LIA URBANOS

CIDADE DE SINOP - MATO GROSSO

FICHAS CADASTRAIS - INDICADOS NO FINAL DOS DADOS

DATA - 1984

- -
.

o
...::t

- - - - -
N9 DE

- - - - - - - - - -
H % M % ProfissOes n9 Grau de escolari dade. .n9 % origem n9 % Data de Nascimento

década n9 %

100 90,9 10 9,1 pedreiro 7 19 grau completo 2 2,5 Paranâ 52 50,1 1910 2 2,0
TOTAL de H+H=110 aposentados 2 19 grau incompleto 55 68,7 SC 9 8,1 1920 15 15,0

comerciantes 11 29 grau completo 7 8,7 RGS 5 4,1 1930 17 17,0
co ntadores 2 29 grau incompleto 8 10,0 SP 9 8,7 1940 26 26,0
garimpeiros 1 Superior completo 6 7,5 ES 3 2,9 1950 36 36,0
encanadores 2 Superior incompleto 2 2,6 MT 10 9,7 1960 4 4,0
agricultura e p~ Total 100 100,0 Total 100 100,0
cuaria 19
dentista 1 Paraguai 1 0,9
administradores 5 Goias 1 0,9
eng. agronomos 1 Parâ 3 2,9
rrecânicos 3· MS 6 5,7
domésticas 3 RJ 1 0,9

1 PI 1 0,9
ferreiros 1 AL 1 0,9
cozinheiros 1 BA 2 1,9

2 104 100,0
oleiros 2
carpinteiros 2
corretores 3
operarios 1
braçais 1
bancârios 2
enfermeiras 1
guardas 7
operadores 1
motoristas 10 .
borracheiros 1
F. püblicos 2
laminadores 1

1

secadores 1
tratoristas 1
eletricistas 1
industriais 1
missionarios 1
torneiros 1



- -
•

- - - - - - - - - - - - - - -
(Continuaçao)DADOS SOBRE OS CHEFES DE FAM!LIA URBfu~OS

CIDADE DE SINOP - MATO GROSSO

N9 DE FICHAS CADASTRAIS - INDICADOS NO FINAL DOS DADOS

DATA - 1984

Profissôes

borracheiros
eng. civIs
costureiras
nao especificado

N9

1
1
1
1

i06

FONTE: Prefeitura Municipal de Sinop

Cadastro Sécio-econâmico - 1983



- - - - - - - - - - - - - - - - -
•

C\I
...:t MORAOORES URBN~OS: PROPRIETÂRIOS E INQUILINOS

MUNIC!PIO DE SINOP - MATO GROSSO

N9 DE FICHAS CADASTRAIS - INDICADOS NO FINAL DOS DADOS

DATA'- 1984

Situaçao do morador n9 %

proprietârio 41 54,6
inquilino " 34 45,4
TOTAL 75 100,0

Ocupaçoes dos locadores

agricu1tores

serviços urbanos

construçao civil

indûstria madeireira

bancario

comércio

corretor

re1igioso

industria1

Funcionario püb1ico

prof. 1iberais

TOTAL

n9

5

2

4

1

2

3

1

1

5

1

1

26

%

19,2

7,6
15,3

3,8

7,7

11,6

3,8

3,8

19,2

3,8

3,8

100,0
: : : : : " : " . '. : ~ : : ; : ; " . " . : : . . ~ . . . . . .

FONTE: Prefeitura Municipal de Sinop

Cadastro Socio-Econêmioo - 1983



- - - - - - - - - - - - - - - - -
DADaS SOBRE OS MORADORES URBANO EXCETO 0 CHEFE DE FAM!LIA

MUNIC!PIO DE SINOP MATO GROSSO

N9 DE FICHAS CADASTRAIS - INDICADOS NO FINAL DOS D~nos

Bornem e mulheres/domicJ.lio

H n9 %
N9 de moradores no domi cI lio %

1 a 2 13 16,5

3 a 4 32 40,6

5 a 6 22 27,8

7 a 8 8 10,1

9 a 10 4 5,0

Il a mais ° °79 100,0

FONTE: Prefeitura Municipal de Sinop

Cadastro Socio-Econômico - 1983

1 a 2 47

3 a 4 23

5 a 6 6

7 a mais 0

76

61,8

30,3

7,9

'0

100%

M

1 a 2

3 a 4

5 a 6

7 a néis

n9

47

25

5

o-
77

%

61,8

32,5

6,5

o-
100%



- - - - - - - " _.- - - - - - .- - - _.,.

TELEFONE

CONFORTOS MODERNOS URBANOS

MUNICIpIO DE SINOP

DATA - 1984

MElOS DE COMUNlCAÇAO VEIcULOS

%
sim % naD % sim 28 25,4

râdio 84 26,5 23 20,9 nao 82 74,5

TV ....1J:.. 65,5 34 . 30·,9 '

156 100,0 57

râdio+TV 62 56,36

s/râdio/TV 13 11 ,8

FONTE: Prefeitura Municipal de Sinop

Cadastro Sâcio-Econâmico - 1983

sim

naD

18

92

%
16,3

83,6




