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Resumo 
A comunicação se propõe a descrever o que vem ocorrendo na Amazônia em termos de ocupação e 
ordenamento do território com o avanço de monoculturas dos complexos do agronegócio da 
soja,eucalipto,dendê e gusa liderados por empresas globais que denominam e  controlam essas 
atividades e mercados.A presença do grande capital na Amazônia, se apropriando ilegitimamente de 
espaço públicos, não constitui novidade alguma, e, nem a presença do financiamento governamental. 
Mas há uma renomeação de prepostos e uma atualização e aprimoramento de antigas táticas, com 
resultados amplamente desfavoráveis aos excluídos desde processo. È preciso reconhecer ainda que a 
configuração assumida pelo capital no seu processo recente de expansão, sem duvida, adquire uma 
lógica mais perversa em função da dinâmica dada por cada grupo de atividade em andamento nestes 
territórios. Se na década de 70 o capital é cooptado pelo Estado a ocupar e integrar  compulsoriamente a 
Amazônia, e o faz via pecuária extensiva, ultimamente a ênfase se volta para as commodities agrícola e 
minerais mais valoradas no mercado internacional 
Abstract 
Palavras-Chaves Monoculturas, Amazônia, Organização de território,Empresas globais  
The Communication proposes to describe what is happening in the Amazon in terms of occupation and 
land with the advance of monoculture agribusiness complex of soybean, eucalyptus, palm and iron led by 
global companies that call and control these activities and markets. the presence of big capital in the 
Amazon, illegally appropriating public space, there is nothing new, and neither the presence of 
government funding. But there is a renaming of agents and an update and improvement of old tactics, with 
unfavorable results largely excluded from the process. It is also necessary to recognize that the 
configuration assumed by capital in its recent process of expansion, undoubtedly acquires a more 
perverse logic depending on the dynamics given by each group of ongoing activity in these territories. If in 
the 70 capital is co-opted by the state to forcibly occupy and integrate the Amazon, and via extensive 
livestock does, lately the emphasis turns to agricultural commodities and minerals  more valued in the 
international market 
Key Words Monocultures, Amazon, Organization of territory, global companies 
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1 INTRODUÇAO 

O crescimento econômico recente da Amazônia é liderado pela presença de grandes 

empresas e como tal a compreensão das transformações em andamento passa 

necessariamente por elas e também pelo poderoso braço do Capitalismo de Estado que volta 

neste inicio de século 21.Os  instrumentos governamentais de base fiscal e monetário alem de 

outros utilizados pela antiga política de  desenvolvimento regional,comuns e importantes no 

período do Estado desenvolvimentista (1970/1985)  continuam sendo a marca registrada na 

atração de megas investimentos em pleno século xxi. Apesar dos equívocos do passado 

ocasionados por essa estratégia elitista, contemporaneamente ela continua  utilizada. 

Se época da ditadura, a pecuária extensiva e a Zona Franca de Manaus foi o elemento 

de ocupação, integração e modernização da região Amazônica. No período atual são  megas 

projetos do PAC ( Programa de aceleração do crescimento) e as empresas globais  que lideram 

e prosseguem esse processo. Mas em ambas há uma marca comum, o financiamento públicos e 

o caráter pontual, seletivo e predatório dos empreendimentos, que se manifesta no desrespeito a 

sociedade local e na ausência de uma proposta de desenvolvimento inclusivo  que atendam aos 

interesses da maioria da população local.Sem duvidas mudanças significas se processam na 

Amazônia sob todos os aspectos,mas a questão das desigualdades,da exclusão social; da 

destruição da biodiversidade  e portanto da concentração da riqueza tem se agravado em razão 

dos equívocos cometidos no passado e perpetuados no presente. 

Portanto não há surpresa nos índices que lista o Brasil,como um dos mais desiguais do 

mundo ,na America Latina,segundo a ONU/HABITAT,só é superado pela Guatemala,Honduras e 

Colômbia.Hoje o Brasil ainda tem 37 milhões de pessoas pobres ,apesar de ser a 6°maior 

economia do planeta em termos de PIB  e ter dado passos importantes,nesta década na 

diminuição destas desigualdades em termos pessoais e regionais.Contudo elas continuam 

marcantes,pois segundo IBGE (2010) ,mais de ¾ do PIB do Brasil é gerado em oito estado,com 

destaque para São Paulo, que sozinho detém 33%,enquanto regiões periféricas como  a  

Amazônia e o Nordeste,apesar de ter uma pequena melhora entre 2002 a 2010,saíram de 4,7% 

para 5,3% e 13% para 13,5% respectivamente, juntos é apenas um pouco acima da metade da 

participação de São Paulo.Maioria dos estado com menos de 1% de participação no PIB se 

encontram nestas duas regiões do país. Na Amazônia Legal o destaque ( com PIB acima de 1%) 

fica por conta do Amazonas (com suas maquiladoras de manufaturas), Pará, Maranhão e Mato 

Grosso em função do boom das exportações dos complexos soja e carne e mineral( ferro e 

alumínio) comandados por empresas globais e com apoio governamental  



 3 

O trabalho foi estrutura em cinco sessões, alem desta introdução e considerações finais. 

Na primeira se faz uma descrição da presença de grandes grupos empresariais no avanço 

recente das monoculturas e do apoio que as mesmas têm recebido do financiamento e de 

políticas setoriais governamentais. Ou seja, mostra-se que há uma relação importante entre 

esses dois elos, e a partir deles é possível perceber como se estabelece as estratégias de 

ampliação,reconfiguração e controle desta área objeto de expansão destes complexos.Nos itens 

seguintes mostra-se o interesse crescente por parte de empreendedores estrangeiros,inclusive 

de países e fundos bilionários, em realizar investimentos diretos na área dos agronegócio 

brasileiros,particularmente nos  complexos com inserção no mercado internacional e em regiões 

e estados que detém essa liderança.Paralelamente a essa busca de áreas e atividades 

promissoras de retornos financeiro,há uma  corrida a compra de terra,tarefa essa facilitada pelo 

vácuo da legislação e pela inoperância do estado neste aspecto.Por ultimo analisa-se as 

consequências que essa estratégia global liderada por empresas globais e apoiada pelo estado 

pode trazer em termos e expropriação  aos produtores excluídos deste modelo atual de 

expansão das monoculturas. 

 

2  AVANÇO RECENTES DAS MONOCULTURAS, APOIO GOVERNAMENTAL E EMPRESAS 

GLOBAIS. 

O ultimo censo agropecuário de 2006 já revelava mudanças significativa em inúmeros 

aspecto da agricultura, mostrando entre outras coisas a pujança da mesma no aspecto da 

dimensão alcançada mas sobretudo em termos de inovação expressa  na produtividade 

obtida,mas também mostrava o caráter heterogêneo e differenciado  que a caracteriza e o 

deslocamento de baixo para cima,senti sul,sudeste para Centro Oeste e Amazônia Esse 

fenômeno detectado naquele momento se acentua contemporaneamente em função de uma 

conjuntura internacional  ( crescimento da China)  e nacional ( preço atrativo da terra  incentivo e 

financiamento publico)  que atraem investimentos em atividades dominadas por grandes grupos 

olipopolicos.  

 Neste cenário atual é possível apontar na Amazônia  os agentes que estão na linha de 

frente desta transformação, as grandes empresas de diferentes ramos de atividades: tais como 

consultoria, engenharia, indústrias de processamento e de equipamentos, monoculturas de 

grãos, dendê, eucalipto alem da pecuária bovina. Ou seja, é o avanço de setores olipogolizados 

do capital  que dão o ritmo, isto é, a velocidade  e, portanto são os agentes propulsores destas 

mudanças na Amazônia. 
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Esse quadro dominado por grandes empreendimentos capitalistas estão articulados aos 

mercados globais e financeiramente são muito poderosos.A entrada de somas consideráveis de 

investimentos estrangeiros diretos IED nos últimos anos direcionados a atividades específicas do 

agronegocio e a crescente procura por terra por estrangeira  são fatores que mostram o grau de 

interesse e  as  conseqüências  que virão com esse novo quadro  

Apesar disso o financiamento público continua sendo peça importante no acionamento 

desta engrenagem,a participação estatal ocorre de forma direta ,via empréstimo, ou 

indiretamente, através de participação societário no empreendimento o principal agente é o 

BNDES, mas outros  bancos estatais o BASA, o BANCO DO BRASIL e fundos constitucionais 

FNE e FNO também se articulam ao diversos complexos do agronegócio para alavanca-los 

nesta a região,  como o   do dendê ( óleo de palma ,usinas de processamento) ,da celulose ( 

com  diversas linhas de financiamento ( a exemplo da produção de carvão ,guserias e  fabrica de 

celulose).As obras de infraestrutura são outras formas usada pelo estado,especialmente aquelas 

ligadas a logística de escoamento de grãos,como porto ,hidrovia,rodovias e ferrovias, para  

rebaixar   custos de implantação  e fator de atração a novos  investimentos. 

Outra peça importante deste tabuleiro, são as grandes empresas de financiamento, 

comercialização e de processamento da produção. Embora haja dezenas de grupos nacionais 

de médio e grande porte que estão presentes nos diferentes elos de cada cadeia produtiva, 

sabe-se que no nível mais geral da circulação e do processamento, ele é dominados por grupos 

internacionais, verdadeiros cartéis do setor, poderosos, financeiro e politicamente em todos os 

países que tem relevância a produção de grãos,em especial a soja, e da distribuição dos seus 

derivados. São as formosas ABCD ( ADM, Bunge, Cargill  e LDC ) que como controlam parcela 

significativa desta atividade do circuito da produção a comercialização,aqui estão presentes e 

são as principais engrenagens que explicam este avanço recente do agronegócio no Brasil e 

outros países onde atuam. No complexo da celulose (eucalipto) e do óleo de palma ( dendê) 

também é povoado por gigantes como a VALE,PETROBRAS ,Susano ,GALP, Votorantin,  todas 

empresas  globais com  enorme poder de mercado nos segmento onde atuam  

Estas empresas, sem duvida, detêm um poder de mercado tão importante que sinalizam 

as tendências e estratégias e conseqüentemente a ampliação ou recuo da área plantada e/ou do 

processamento a ser feito, e claro, das exportações e mercado a atingir no médio e longo prazo.. 

De forma que o avanço das áreas com dendê, eucalipto e soja nos biomas do Pantanal, Cerrado 

e Amazônico se articula fundamentalmente a tais decisões empresariais do que de ações 

governamentais. Por sua vez, essa decisão das empresas, depende da tendência geral do 

crescimento econômico das economias que hoje ditam a dinâmica do mundo capitalista, a 
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chinesa e a Americana, é da demanda destes dois gigantes que se compreende o rumo das 

mudanças no plano espacial e o ritmo frenético que assume determinada atividade frente as 

demais. 

O surpreendente crescimento econômico da China de 9,5% ao ano desde 1980  

mudou não só a China, que tomou o segundo lugar do Japão, no ranking mundial das nações 

mais importantes economicamente falando, se transformou no maior exportador de manufatura 

do mundo ,elas representam 46% do seu PIB;e também, um dos maiores importadores de 

matéria-prima e alimentos do mundo. Esse fenômeno China, também desencadeou mudanças 

extraordinárias em  outras economias, dentre elas a brasileira, a explosão da produção de bens 

intensivo em recursos naturais, com destaque as commodities agrícolas (matéria-prima e 

alimentos) e commodities  do complexo mineral estão atrelados a isso. Essas mudanças permitiu 

que áreas de fronteira agrícola (Amazônia), antes especializadas apenas no extrativismo e na 

pecuária extensiva, rapidamente se inserisse nesta corrente do comercio internacional e atraísse 

somas significativa de investimentos a expansão de monoculturas de grãos, eucalipto e dendê, 

alem da pecuária.A floresta amazônica dar lugar ao  deserto verde das culturas homogêneas  

Com a política neoliberal dos anos noventa, essa nova fronteira da produção, dominado 

por grandes empreendimentos capitalistas articulado ao mercado internacional se ampliou 

admiravelmente favorecendo a concentração e especialização da produção em poucos estados 

da região (Pará, Mato Grosso,Rondônia e Maranhão),; a privatização descomunal de terras e o 

cercamento de recursos naturais (áreas publicas) num amplo território amazônico.  

A expansão de monocultura ( soja,.dendê e eucalipto ) teve desempenho excepcional na 

Amazônia principalmente frente as culturas do mercado interno que cresceram lentamente ou 

negativamente (arroz e mandioca ).Mesmo com o cotejamento  com o Sul e o Sudeste aquela 

região se  sobressaem pelo ritmo e dimensão da área ocupada no espaço curto de 

tempo.Enquanto o Brasil demora duas décadas para duplicar sua  área com soja,a Amazônia 

legal  em iqual período mais do que quadriplica. Conforme mostra a tabela abaixo esse ritmo 

ainda é  mais acelerado entre 2000 a 2010 
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A ultima década do século xx marca a entrada da soja na Amazônia, com os estados de 

Rondônia, Tocantins e Maranhão, enquanto a primeira década do século xxi ,inseri Amazônia 

verdadeira no ciclo da soja com o Pará e o Amazonas. Como se pode observar na tabela  acima 

na década de noventa , a soja se restringia praticamente ao Mato Grosso, com inserção 

esporádica de outros estados da região. Posteriormente, este quadro, se altera 

consideravelmente, apesar do Mato Grosso ainda continuar como centro hegemônico da 

produção. Em 1990, cerca de 97% da soja estava no Mato Grosso, somente  em 2005,,outros 

estados ganham relevância como Rondônia,Tocantins Pará e Maranhão. 

Simultaneamente a essa expansão vigorosa da soja outras monoculturas, rapidamente 

despontam no cenário amazônico só que em ritmo menos acelerado, como o dendê e 

eucalipto.Ambas  estão também articuladas a essa dinâmica externa  e interna que lhe 

favorecem .De um lado o lançamento de programas voltados ao bicombustíveis e de substituição 

de importante de óleo de palma,  e de outro lado,  os preços e a demanda internacional 

crescente , que somados a oferta generosa de recursos públicos para financiamento de tais 

investimento de longo prazo,constitui sem duvida fator de  atração para esse  complexos 

agroindustriais  que controlam esse segmento da celulose,gusa e bio-combustiveis.Em termo 

espacial, nota-se que cada monocultura, se articula a um determinado território e apresenta um 

grau de concentração que varia ao longo do período, mas todas , no entanto tem como 

denominador comum o controle da cadeia por empresas globais. Ao contrario da soja, onde as 

grandes estão no circuito do financiamento  comercialização  e na indústria a jusante, nestas 

monoculturas  do dendê e  eucalipto, a esfera da produção também é dominada por grandes 
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empresas nacionais e internacionais, embora também terceirize a parte menor da sua oferta via 

a formação de fornecedores integrados. Embora as monoculturas tenham representatividade 

apenas em poucos estados: Mato Grosso Amapá,Pará, Tocantins Maranhão,isso não tira sua 

importância ,porque a velocidade e o tamanho da área ocupada e as perspectivas de  ampliação 

é preocupante, em razão do formato deste avanço que tem como resultados a expropriação de 

pequenos e médio produtores e  a concentração da terra  inerente ao  este processo de natureza 

extensivo de terra. 

De acordo com as diferentes fontes, secretaria de estado ,sindicato e/ou associação de 

empresas, a expansão de monoculturas é veloz e as perspectivas são promissoras ,embora 

desencontradas ,h um denominador comum,a tendência crescente nestes últimos anos de tais 

atividades..Segundo o dados da associação de empresas de eucalipto o plantio no ano passado 

a estava assim distribuído, conforme mostra o mapa  abaixo   

 

 

O Amapá, por exemplo, tem tradição na silvicultura ( florestas) desde a época do 

projeto JARI (anos 70) e atualmente é um pólo em expansão com cerca de  60 mil hectares. 

Para a  Secretaria de Estado do Meio Ambiente,o estado Pará ,hoje tem uma área aproximada 

de 275.900 ha, concentrada no Nordeste e Sudeste Paraense, principal área de oferta de carvão 

ao pólo guseiro de Marabá-Pa.Em função desta demanda inelástica de carvão vegetal do pólo 

guseiro  instalados nas  cidades de Açailandia-Ma  e Marabá-Pa  o plantio de eucalipto no 
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Tocantins tem avançando  rapidamente,embora esteja distante dos seus dois vizinhos 

produtores de ferro gusa  Pará e Maranhão .Esse quadro deverá ganhar novos cenários em 

decorrência da instalação de  novas de usinas de ferro gusa, aciaria e duas fabricas de Celulose 

pelo GRUPO SUZANO  neste eixo de influencia  da Estrada de Ferro Carajás.( as informações é 

que as mesmas deverão ser instaladas ( 2013-2014- em Marabá, Açailandia e Imperatriz 

respectivamente ).Provavelmente isso irá repercutir em área cada vez mais distante deste pólo 

,como é o  caso do Mato Grosso  

Outra monocultura importante é o dendê, tendo o Pará o monopólio do  seu cultivo. Em 

função de um programa de incentiva PALMA DE OURO lançado pelo governo federal em 2010, 

que objetivo, cortar importações   da Ásia; aumentar a oferta interna do óleo de palma, matéria-

prima  importante na mistura de óleo diesel,essa cultura tem avançado rapidamente varias 

regiões do estado, a estimativa  é que área fica entre 150 a 180 mil hectares São três polos 

produtores consolidados,envolvendo nove municípios paraenses ( Moju, Tailândia, Acará,Tomé-

Açu, Bonito, Igarapé-Açu, Santo Antônio de Tauá, Santa Izabel do Pará e Castanhal .Por outro 

lado com os incentivos governamentais  há cerca de 20 empresas no mercado de produção 

agroindustrial da palma de óleo, e perfazem cerca de 118 mil hectares de área plantada com 

dendê no Brasil. 

 

 

Por outro lado, a expansão de monocultura tem empurrado os pequenos produtores 

para áreas mais distantes contribuindo assim para a queda na produção.Em algumas regiões, 

caso do Pará,a expansão da soja e  do dendê  ocorre em cima de área degradadas (pecuária), 

em outros,como no Maranhão são áreas ocupadas anteriormente pela soja e também pela 
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pecuária  que dão lugar ao eucalipto .Mas de uma forma geral a parte significa da expansão se 

faz em áreas virgem do cerrado e florestas de transição com aval das secretarias de meio 

ambiente destes estados. 

A concentração constatada no plano macro se reproduz em termos de meso, 

microrregiões e municípios. No caso da soja (2005) cinco microrregiões, controlam 86% da 

oferta deste produto e onze município de um total superior a uma centena chega a concentrar 

72% da produção total (soja).Essa tendência dissipa-se um pouco com o aumento da produção 

no Tocantins,Maranhão ,Rondônia e Pará 

 O caráter concentrador e de espacialização é explicito em todas as monoculturas, 

pois ela se concentra em pouquíssimos territórios frente ao universo de área disponibilizada. 

Espacialmente, percebe-se que a dinâmica da atividade agrícola no seu sentido mais amplo, se 

localiza em poucas microrregiões da Amazônia!, Em outras palavras é  neste território, imenso e 

também restrito, onde se aglutinam as atividades especificas, que hoje se encontra o principal e 

mais importante frente de expansão e concentração da produção do agronegocio regional em 

particular, aquelas mais lucrativas soja,dendê, eucalipto e pecuária, alem do carvão vegetal 

Os valores relativos às exportações e o saldo crescente positivo da balança comercial 

sistematizados pelo MAPA comprova essa ascensão positiva deste segmento da agricultura 

industrial. Por outro lado, esse avanço da economia de enclaves na Amazônia, fruto da maior 

inserção do Brasil no comercio mundial,  tem alterado  pouco o  nível de riqueza (PIB) da 

economia local. Por exemplo, apesar do excepcional  crescimento e da dimensão que assumem 

na Amazônia, as monoculturas e outras atividades do complexo do agronegócio não impediu que 

o setor agropecuário declinasse sete pontos percentuais, (era 17% passou para 10%), entre 

1985/2004, hoje ele detém 13,2% do PIB  (MESQUITA 2012 ;FAPEMA,2008). 

 

3 A DECISAO DE  INVESTIR E O CAPITAL ESTRANGEIRO NO AGRONEGOCIO 

BRASILEIRO  

O investimento crescente e continuo é a chave de sucesso para o crescimento 

econômico sustentável de uma economia. A questão é que o ato de investimento numa 

economia capitalista é uma decisão complexa que envolve risco e como tal depende de 

inúmeras variáveis umas fáceis de mensuração outras impossível, pois umas dizem respeito ao 

curto prazo, outras ao longo. Ou seja, embora tenha uma parte de calculo mensurável, há outra 

que depende das expectativas de futuro que o capitalista esperar ter ou concretizar (KEYNES,  

1987) 
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Alem disso numa economia olipopolizada e globalizada o tipo de mercado  em que ira se 

inserir e /ou dispor, isto é, é um mercado  dominado com  cartéis ou  prevalece a concorrência 

monopolista também passa ser uma variável importante de decisão ?.E, o mercado interno ( 

país) objeto de inversão, é importante para aquele tipo de investimento ou não, uma coisa é o 

mercado consumidor chinês americano ou brasileiro, outra completamente diferente é o mercado 

do Paraguaio,  ou  da Costa do Marfim? Ou, eu quero esse mercado apenas como plataforma de 

exportação aos mercados globais? .E, as condições políticas e econômicas são consistentes e 

adequadas  frente aos riscos envolvidos, quer dizer há garantir e segurança institucionais 

semelhantes como ocorre nas economias maduras? Enfim a decisão ou o ato de investir tem 

implicações de ordem de diversas e uma vez realizada, uma volta trás pode custar caro aos 

investidores, por isso a dificuldade de convencer os capitalistas, particularmente em áreas 

periféricas e inseguras política e institucionalmente. 

O Brasil neste aspecto de investir e/ou atrair investimentos diretos externos para  

determinadas atividades e  regiões de sua periferia as tem acertado,mas também patinado .Do 

pos guerra  aos anos oitenta do século passado, o Estado assumiu com sucesso essa tarefa  

atuando seja diretamente ou indiretamente na atração e na sua consecução deste objetivo.Do 

período neoliberal até o segundo governo Lula (2007), essa empreitada coube quase 

exclusivamente a iniciativa privada com resultados medíocre ,as taxas de crescimentos são as 

menores deste o pós-guerra .com reflexos em todas as regiões particularmente nas menos 

integradas produtivamente como o Amazônia e o  Nordeste..Este quadro muda com o 

lançamento das  obras de infra-estrutura e energia, setores mais aquinhoado com os recursos do 

PAC ,que representa  a volta do capitalismo de estado. 

O resultado desta empreitada onde o financiamento publico tem uma relevância impar é 

o aparecimento de investimento privados executado por grupos nacionais e internacionais, 

embora localizados em áreas e atividade estratégicas eles foram  e são importantes para  

explicar o avanço na produção de commodities minerais e agrícolas. Dentre as mais importantes, 

excluindo área da produção propriamente dita, estão o transporte intermodal – ferrovias, 

hidrovias, portos e terminais  de grãos – e, as industrias a montante e a jusante da produção de 

grãos e carne na Amazônia. 

Nas últimas décadas um fato chama atenção , a  crescente entrada de investimento 

direto na economia brasileira, direcionados aos setores com perspectivas de alto crescimento e 

com  retorno  promissores em função do crescimento do mercado internos.A distribuição ao 

longo destas décadas passa por diversas atividades dos setores econômicos  da economia 

(industrial,agropecuária e serviços)  Tradicionalmente são os Americanos e  Europeus os nossos 
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maiores parceiros ,embora também aja um fluxos importantes dos paraísos fiscais – Ilhas 

Caymas,Bermudas e Luxemburgo e mais recentemente ,segundo Banco central, outros países 

fora destes investidores tradicionais  aparecem na lista de grandes investidores s diretos  é o 

caso do Japão, Chile , mas surpreendentemente a China  não aparece O  crescimento neste tipo 

de investimento, entre 2002 a 2012 foi de 240 %, saiu de19 bilhões para 65 bilhões de dólares. 

Países que antes não tinham importância,assume relevância é o caso do Chile,Japão,Inglaterra 

e Suíça  juntos representam 15% do total de 2012.Mas Americanos (19%) e os Países Baixos 

(19%) continuam os campões isolados de transferência deste tipo de investimento.Para área do 

setor agropecuária o volume também tem sido significativo  e se direciona aos mais variados 

segmento do agronegócio particularmente para aqueles que lideram a pauta de exportações da 

balança comercial brasileira a decadas. 

Dados do inicio da década (2002/2008) mostra  um crescimento importante no fluxo de 

investimento externo direto (IED) cerca 46 bilhões de  dólares que se direciona ao agronegocio 

particularmente para indústrias a montante e a jusante ligadas aos  complexos da soja, carne e 

café na agro energia  do complexo sucroalcooleiro.Em termos setoriais o destaque, em 2003, foi 

para  a industria a jusante 46%; o setor financeiro 27%, seguido do comercio varejista e 

atacadista15% e da indústria a montante com 8% ,isso de  um total de 4 bilhões e 300 milhões 

de dólares que entrou em 2003. 

Embora haja mudança, em 2008, quando o montante alcança 9 bilhões de dólares, 

aqueles setores citados ,continuam preferidos, a novidade ,é que o setor financeiro mais do que 

dobra sua posição,sai de 15% para 39% e o comercio varejista perde posição sai de 33% para 

6%, enquanto a agropecuária ganha importância ao longo deste período,representa 4,7%  do 

total recebido naquele ano. 

A localização deste investimento acompanha em primeiro lugar os grandes mercados 

consumidores, São Paulo, 44%,Rio de Janeiro 32%;as áreas consolidadas a décadas, e 

também,  as  novas áreas de expansão  dos complexos ( nas fronteira agrícolas – Bahia, 

Piauí,Maranhão e Pará)  No entanto eles também se direcionam posteriormente ( 2008) para  

MG 1,8% PE 2,5% e BA 2,3%., mas a preferência continua sendo disparadamente São Paulo 

76% e Rio  de janeiro que perde posição 12%. ( MESQUITA,,2012) 

Por outro lado nota-se que Amazônia legal ( inclusive Mato grosso ) apesar de ser 

atualmente a principal fronteira de expansão do agronegocio ( carne e grãos) não se encontra 

nos planos destes investimentos externos. Os grandes conglomerados da soja, carne, eucalipto 

e dendê por enquanto marcam territórios frente aos seus concorrentes sem a necessidade 

aparente deste aporte externo. Considerando a dinâmica (modesta) econômica de tais 
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economias regionais, a tendência não poderia ser diferente, interessa ao capital as áreas 

dinâmicas, com retorno garantido e de alta rotatividade e risco mínimo, nos espaços perifericos, 

o controle pode ser feito via outros mecanismos, historicamente utilizados pela indústria de 

alimento e matérias-prima, financiamento, assistência técnica e controle da comercialização, é 

isso o que eles fazem, nestes locais ainda pouco atraente para o capital industrial, no maximo 

ariscam na produção de matéria-prima para seus complexos mais distantes, caso da cadeia do 

dendê , eucalipto e cana de açúcar . 

Enfim a década de noventa com suas reformas  a la CW e o sucesso de economias 

como a Chinesa e Indiana permitiram que segmentos como o de commodities voltassem a ter 

espaço no cenário internacional ,agora com preços atrativos e demanda crescente,é isso que 

favoreceu a entrada de investimentos diretos estrangeiros na agricultura, tanto de capitais 

produtivos,como do especulativos a procura por espaço de crescente valoração e com riscos 

mínimos. Alem disso, no caso do Brasil, outros atrativos devem ter pesado nesta opção, que 

devem passar pelo preço atrativo deste ativos (terra); a relevância do mercado interno e do 

credito disponível para esse mercado, e o descontrole e inoperância do estado em atuar 

eficazmente neste área e atividade coibindo os excessos. 

 

 4 DEMANDA POR TERRA E INVESTIMENTOS ESTRANGEIROS NO AGRONEGOCIO 

BRASILEIRO 

A formato atual que prevalece na expansão de monocultura tem como peça essencial a 

grande extensão de terra, a mecanização e quimificaçao de quase a totalidade das etapas 

produtivas e a ocupação de um numero insignificantes de trabalhadores nas áreas  que sediam 

essas atividades. O elo principal desta cadeia se encontra no acesso de grande extensão de 

terra e na sua propriedade, sem as quais não há expansão. Sem essa garantia (propriedade 

privada) o avanço de toda cadeia do agronegocio especialmente aquela relativa a oferta de 

matéria-prima as industria a jusante que acompanham a rota deste crescimento, o setor  corre o 

risco de emperrar ou crescer a ritmo menor, daí a crescente corrida a compra de terras e o 

processo especulativo que acompanha essa demanda de terra  em todo o Brasil. 

Esse fenômeno não é típico do Brasil, é mundial, particularmente para regiões e /ou 

países,onde o preço é irrisório e o controle institucional da mesma é precário, como a África 

,America Latina e alguns países na “Europa Comunista “ e Ásia.O interesse pela compra de terra 

por estrangeiro, se estende inclusive para Estados Nacionais e grupos poderosos formados por 

fundos, de pensão e soberanos, por  multinacionais que nada tem haver com a terra nos seus 

objetivos primordiais. Quer dizer, a terra  deixou de  um fator de produção para se tornar um 
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ativo como outro qualquer ,portanto passivo de especulação, alem de também se constitui em 

um elemento estratégico de geopolítica, de nações poderosas, visando garantir e assegurar o 

fornecimento de alimentos e matéria-prima as suas economias. A China e os países Árabes  

caminham nesta direção f. 

Esse problema veio a tona, com a crise nos preços de alimentos e matéria-prima, em 

2007/2008, que acarretou uma insegurança alimentar em escala planetária refletida nos 

desabastecimentos em muitos países e no aumento da população da linha de pobreza e 

exclusão social. Na época os preços dos alimentos básicos dispararam no mundo inteiro, não só 

por conta de causas naturais – secas e  enchentes- que afetam conjunturalmente a atividade, 

mas, sobretudo pela especulação promovida por fundos de pensões e cartéis que domina o 

comercio de grãos nas bolsas de mercadorias e pelo desvio de recursos financeiros antes 

direcionados ao mercado imobiliário e a produção de alimentos,de agro-combustivel derivados 

do milho,cana de açúcar,beterraba e outros produtos e como a soja. Outro fator responsável por 

isso quadro foi o encarecimento dos insumos derivados do petróleo e  fertilizantes,hoje os 

elementos essenciais a toda cadeia produtiva da agricultura moderna ou não.. 

A ONU através da FAO, o BIRD, países e instituições diversas, diante deste quadro  

chamaram a atenção para essa questão até então secundarizada.Cada um a sua maneira 

tentam explicar e alertar para o problema que a mudança ou desvio dado ao uso da terra, junto 

com a compra de terra por estrangeiros, nesta áreas periféricas, pode acarretar no plano global. 

Dentre eles está concentração e a especulação  que se refletirá  na instabilidade dos preços dos 

alimentos básicos, mais consumidos no mundo, o trigo,arroz e milho, gerando assim uma 

insegurança alimentar com conseqüências  imprevisível no cenário atual. 

Desta forma,segundo a ONU, os Estados nacionais, deveriam adotar políticas de 

controle a acesso a bens fundamentais a suas populações, como a terra e os recursos naturais. 

Dentre os motivos alegado pela ONU para ir nesta direção estariam : a proteção a segurança 

nacional; a prevenção e/ou restrição a especulação estrangeira com esse ativo; preservação do 

tecido social; o controle a imigração; e a entrada de investimento direto estrangeiro; o 

direcionamento de investimentos estrangeiros, de forma a assegurar  o controle da produção a 

de alimentos e assim evitar nacionalismo ou xenofobia decorrente disso. 

Afinal o que está a trás desta demanda crescente por terra em áreas periféricas da 

America Latina e na África? A raiz da corrida está na escassez de terra agricultável  e água curto  

no prazo, necessária e indispensável para fazer frente a crescente demanda de alimentos, 

matéria –prima e biocombustível .São poucos os países que dispõe de terra arável para 
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incorporar imediatamente ao processo produtivo, Brasil neste contexto se sobressai,tanto em 

area quanto em volume crescente produzido e exportado. 

 

De acordo com o Banco mundial , em 2009, foram comprados 46 milhões de hectares, 

dos quais 70% estão na África e apenas  21%  das mesma estão produzindo,o restante estão 

ociosos.Na America Latina também são milhões de hectares,dos quais uma boa parte se 

encontra no Brasil Embora não estejamos no nível tribal de governos e comunidades africanas, 

mas em termos de governança e institucionalidade temos muito a fazer. Compra de terra por 

estrangeiro e sua delimitação, não é uma discussão nova no Brasil, ela estava apenas 

esquecida. , No final dos anos 60 ela esteve presente na discussão sobre a internalização da 

Amazônia, na implantação do famoso projeto JARI no Território do AMAPA e nas grilagens 

gigantesca de terras dos Almeidas da vida, todos amplamente denunciados e discutidos pela  

imprensa local. 

Mas agora com o avanço geométrico de monoculturas; as políticas públicas de apoio a 

produção de commodities e a exportação;a ausência de controle sobre a compra de terra por 

estrangeiro, a entrada massiva de investimento estrangeiro nas atividades do agronegócio, essa 

demanda interna por terr para atender as estratégias de crescimento a médio e longo prazo 

deste segmento que tem a  terra como  fator limitante de expansão futura,  a demanda  por terra 

explode e não é maior, porque a discussão voltou a pauta nacional e o governo foi obrigado a 

recuar do papel de mero expectador em que permanecia. Neste sentido emite (2010)  através da 

Advocacia Geral da União (  AGU) um parecer que corrige um outro (também dado por ela) de 

2008 que deixava margens a inúmeras interpretações, sobre quem pode e qual tamanho maximo 

permitido a compra, e, assim repõe a discussão nos molde da constituição de 88 e da Lei de 

1971, paralelamente a isso a câmara dos deputados discute uma legislação pertinente e 
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compatível com os interesse do país e o INCRA ,tentar levantar informações reais sobre o 

estagio atual deste tipo de atividade no país. ( INCRA, 2011) 

De acordo com o INCRA até 2011, os estrangeiros detinham cerca de 4 milhões de 

hectares, isto estaria longe do real porque a legislação, antes da emissão deste parecer da 

AGU(2010) e também da obrigação de 2010 imposta aos cartório pelo do Conselho Nacional de 

Justiça , não era possível identificá-los,pois a empresas e pessoas físicas usava o expediente de 

laranjas para evitar a identificação do comprador real. 

Para mostra como isso está subestimado, segundo o INCRA o Sistema Nacional de 

Cadastro Rural ( SNCR) mostra que o numero de empresa saiu de 31 mil ( em 1998) para 67 mil 

(2008) e a área sob o domínio empresarial saltou de 80 milhões de hectares para 177,2 milhões 

de há em dez anos.Mas somente 34.371 imóveis e 4.350.000 há, estão registrados em nome de 

estrangeiros (CAMARA ,2011) .Em decorrência disto o INCRA estima que o numero atual  é 

superior a três vezes a esse registro.Quanto a nacionalidade  cerca de 3/4 das terras compradas 

estão de posse de sete países dos quais cinco são europeus – Portugal,Itália,Espanha  

Alemanha e Holanda ,depois o Japão e o Líbano. Estranhamento nem USA e nem China 

aparecem como relevante  

Quanto a região de destino, cabe ao Centro-Oeste a liderança e o Sudeste a segunda 

posição. A Região Norte ( com 1857 imóveis e  91.300ha ) tem  pouco importância em termos de 

área apropriada por estrangeiro, Mato Grosso sozinho tem 844 mil hectares e 1.229 imóveis com 

estrangeiros.Mas se consideramos, Amazônia legal ( que inclui MA e MT), a área já é 

significativa, (1.660.000ha e  3270 imóveis) ,o que representa 38% da área total de terra com 

estrangeiro e 9,5% dos imóveis cadastrado pelo INCRA..Em termos de atividades mais 

procuradas para investimentos se destacam os completos do  eucalipto,,cana de açúcar,algodão 

e grãos. 

 

5 MONOCULTURAS E EXPROPRIAÇAO EM EXPANSAO NA AMAZONIA  

A expansão vertiginosa de monoculturas, como a soja, o eucalipto e o dendê que se 

registra  na Amazônia, nas ultimas décadas, aprofunda ainda mais aquele antigo padrão de 

ocupação e controle de território implementado e planejado pelo estado, e, efetivada pela 

pecuária extensiva da Amazônia  no pós- anos 60. A diferença é que na atualidade, esse 

planejamento, decisão e estratégia de ocupação nascem de estratégicas individuais de cada 

empresas,que normalmente estão preocupadas é com a concorrência e controle do seu 

mercado, portanto com os lucros que advirão desta maior ou menor inserção no mercado em 

que participa. Isto significa dizer que as questões micro é predominam ,as macros, como a 
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organização de uma estrutura produtiva integrada com a economia local/regional ou nacional 

nem sempre são levada em consideração ( como supostamente no passado o “planejamento 

central” fazia ), resultando daí , conflitos que se espalham em diferentes direções,que 

desorganização e reorganizar o espaço de acordo com essa estratégia empresarial , com 

prejuízos aos elos mais frágeis deste confronto que se estabelece na disputa por área e recursos 

financeiros,muito visível entre agricultores familiares e patronais.Como os resultados tem sido 

favorável da agricultura industrial aquela tendência histórica de expropriação agrária nas suas 

multiapresentaçoes é reforçada com esse modelo.  

 Por exemplo, dados de (2006) do Censo mostra que cerca de 46 % da área recensiada 

da Amazônia (ou 53,3milhões/ha) voltam-se a pecuária, enquanto para a lavoura não ultrapassa 

a 8%.(8,8 milhões/há) Na atualidade como o forte crescimento do rebanho que ocorreu, essa 

área com pastagem já foi superada , acrescente as novas com soja ,eucalipto e dendê, estimada 

em oito milhões de hectares temos a magnitude do território sob o controle de grandes 

estabelecimentos ou do  grande capital na Amazônia. 

 Enquanto o uso da agricultura industrial se expande continuamente, de outro lado, o uso 

da terra para agricultura familiar, particularmente, para a mandioca e o arroz, reduz ou cresce a 

taxa insignificante, conforme pode ser visto na tabela abaixo. Nota-se que ao longo das ultimas 

décadas, em quase toda Amazônia, houve uma perda da participação relativas destas culturas, 

nesta ultima década,o arroz tende a desaparecer enquanto atividade principal,fato semelhante 

aos demais produtos alimentícios. 

Tabela – Evolução percentual da da área plantada do arroz,feijão,mandioca e soja,em relação  lavoura 
temporária, na Amazônia entre 2000 a 2010,  

Variável = Área plantada (Percentual) 

Estados selecionados Amazonia Lavoura temporária 
Ano 

2000 2005 2010 

Rondônia 

Total 100,00 100,00 100,00 

Arroz (em casca) 28,10 24,73 14,98 

Feijão (em grão) 25,09 16,32 13,28 

Mandioca 4,65 7,32 6,54 

Soja (em grão) 3,44 19,49 26,95 

Amazonas 

Total 100,00 100,00 100,00 

Arroz (em casca) 11,63 7,43 3,31 

Feijão (em grão) 3,55 3,84 3,59 

Mandioca 63,37 55,36 65,97 

Soja (em grão) 0,71 1,37 0,13 

Pará 

Total 100,00 100,00 100,00 

Arroz (em casca) 27,11 28,12 15,99 

Feijão (em grão) 6,79 6,85 6,78 

Mandioca 26,75 29,81 37,48 
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Soja (em grão) 0,20 6,44 10,77 

Tocantins 

Total 100,00 100,00 100,00 

Arroz (em casca) 51,27 28,99 20,77 

Feijão (em grão) 1,54 1,85 3,93 

Mandioca 4,15 3,13 3,14 

Soja (em grão) 19,97 51,71 53,13 

Maranhão 

Total 100,00 100,00 100,00 

Arroz (em casca) 39,45 33,29 27,84 

Feijão (em grão) 5,83 4,86 5,12 

Mandioca 11,10 11,95 12,15 

Soja (em grão) 14,72 23,17 28,66 

Mato Grosso 

Total 100,00 100,00 100,00 

Arroz (em casca) 14,76 9,53 2,51 

Feijão (em grão) 0,60 0,47 1,15 

Mandioca 0,58 0,43 0,38 

Soja (em grão) 61,23 68,20 66,38 

 

No caso dos Estados, o Amazonas e o Pará  a mandioca continua como relevante o 

primeiro sai de 63% para 66%  e o Pará de27% para 37%.Mas com soja, as taxas são 

crescentes e espetaculares ,Tocantins e Rondônia mostram o ritmo da expansão saem de 

modestos percentuais 20% e 3 % para 53% e 27% respectivamente O Para dobra a área em 

cinco anos. 

A discrepância que há entre os produtores envolvidos que se reflete em inúmeros níveis, 

do cultural ao tecnológico, passando por uma gama variada de questão que permite se 

compreender o porquê de tanta diferenciação numa categoria que tem por objetivo maior 

produzir alimentos e matéria-prima e assim garantir a segurança alimentar da sociedade. 

No entanto, os agricultores familiar apesar da importância que tem na produção de 

alimento básicos, na distribuição da renda,na retenção da migração e da força de trabalho, 

reconhecido pela MDA, assim mesmo, recebe tratamento de terceira pelo MAPA,unidades de 

pesquisa,extensão e assistência técnica, universidades e outros ministérios  

 Desta forma o decline da agricultara familiar é consequência do modelo , portanto ,não 

dar para estranhar o acentuado processo de expropriação vigente em toda Amazônia ,inclusive 

em áreas onde o agronegócio, ainda não fincou ,como nas microrregiões do Maranhão, Baixada 

Maranhense, Pindaré e no Médio Mearim. 

O Censo agropecuário de 2006, já revelava essa expropriação, na Amazônia, em todas 

as frentes. No interstício (1996/2006) desapareceram 78mil estabelecimentos (sai de 876 mil 

para 785 mil). Enquanto os proprietários crescem em 8%, e sua participação chega a mais de ¾ 

, os não- proprietários ((arrendatários,parceiros e ocupantes) perdem participação ( sai de 38% 
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para 25%) e numero absolutos deixam a atividade de  234mil não proprietários ( saem de 352 mil 

para 118mil). 

Nos últimos anos, com as obras do PAC isso se acirra por conta de novos atores que 

entram em ação , grandes empresas nacionais e internacionais ,  avançando em todas as 

direções, acarretando novas exclusões particularmente  aos segmentos tradicionais que detinha 

até então um certo controle sob a posse e uso destas áreas. Ou seja,não é apenas as 

monocultoras que está a frente deste processo de expropriação,mas também as barragens, 

,portos,ferrovias, hidrovias e linhas de transmissão . 

Como o avanço das forças produtivas é contínuo e crescente, a resultante, direciona-se 

contra as formas de produção e atividades que tem por base a agricultura familiar e os pequenos 

proprietários e os não proprietários, no sentido de expropriá-los e/ou enxotá-los, para outros 

ramos de atividades e/ou localidades, cumprindo assim uma função homogêneadora, 

“limpando”a área para o capital se expandir sem conflitos. Tudo isso por ser traduzido, conforme 

se mostra anteriormente, em declínio e/ou baixo crescimento da produção de atividades ligadas 

a agricultura familiar; redução absoluta e relativa do número de não-proprietários ; precarização 

das relações de trabalho; proliferação de mini-produtores; aumento do controle por médios e 

grandes estabelecimentos, ênfase na produção e incentivo a matéria-prima-industrial , a 

pecuária ou a produto de exportação; concentração e centralização de capitais nestes 

segmentos da produção capitalista dentre outros aspectos (MESQUITA, 2006) 

Antes mesmo da ocupação da Amazônia pela pecuária em grande escala como ocorreu 

no período militar, a dificuldade dos agricultores familiares já era enorme, porque o controle já 

existia no seu formato mercantil,baseado na economia do aviamento e da exploração da madeira 

nobres, com os projetos agropecuários da SUDAM ,esse controle passa a mãos de grileiros e 

mineradoras que fazem a festa.Com o afrouxamento da ação estatal,década de 90 do século 

passado, que antes supostamente dava uma “certa direção da ocupação dos espaços” e o 

interesse crescente do mercado, em comandar essa ação, em beneficio próprio,esse quadro 

(festa) virou uma lambança, com a diferença de que agora o jogo está muito mais pesado,não se 

restringe a grileiros/madeireiro locais, a frente estão grandes grupos nacionais e internacionais 

ávido em aproveitar a inoperância do estado na condução de um processo de ocupação e 

integração do território adequado a sociedade brasileira. 

 O  se percebe é que o governo (DILMA) tem apenas uma vaga idéia do que esses 

grandes projetos vêm fazendo na Amazônia. Os orgaoes e instituições governamentais como  

INCRA, MDA e outros, não tem controle algum da dinâmica agrária e espacial que se consolida 

desta ação aleatória feita por  grandes empresas .As estatísticas cadastrais,por exemplo, estão 
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defasadas e sua atuação se volta hoje a uma única política, a de Assentamento de Reforma 

Agrária (uma meia sola da política agrária ).Uma questão da ordem do dia,a compra de terra por 

estrangeiro, não se sabe quase nada, e o que se sabe, está defasado.Enquanto a questão do 

acesso e da distribuição democrática da terra, se encontra resolvido a século, em muitos outros 

mais recentemente (século 20),como Japão ,Coréia,China, no Brasil ela continua tabu e serve de 

fonte de poder e de riqueza fácil , pois a grilagem e a especulação é oficializada. 

Como se sabe os números para Amazônia são grandiosos, assim como as  

discrepâncias entre eles. Na área recenseada de 2006 pelo IBGE, na Amazônia há 116 milhões 

de hectares há e 785 mil estabelecimentos, repartido entre proprietários e não proprietário  

categorias, parceiros e arrendatários.De pronto, dois aspectos chamam atenção,o numero e área 

de minifúndios (– 10ha) e latifúndios (+1000ha),de acordo com IBGE (2006). Embora não seja 

representativo em numero menos de 19 mil, eles detém 59% ( 68 milhões de hectares) da área 

total, enquanto os pequenos estabelecimentos (minifúndios)apesar de numerosos 278 mil,eles 

se apoderam de apenas 600 mil hectares. ( seja menos de 1% da área dos latifúndios).Ou seja , 

ontem como hoje, o  controle das terras é dos latifúndios 

Quadro comparativo  decorrentes da expropriação agrária entre 1996 a 2006 

                                                      Amazônia Legal 

 Mudança  no uso da terra 1996 2006 1996/2006 

ÁREA 120.759.203 115.584.257 -4,28% 

ESTABELECIMENTOS 876.255 784.636 -10,45% 

USO DA TERRA       

Pastagens naturais 18.110.284 13.813.093 -23,72% 

Pastagens artificiais 33.397.598 39.583.522 +18,52% 

Lav. Temporária 3.352.953 6.604.795 +96,98% 

Lav. Permanente 824.640 2.232.505 170.72% 

matas naturais 34.046.986 32.162.832 -5.53% 

matas plantadas 463.161 427.102 -7,78% 

Extrativismo 108.249 101.761 -5,99% 

CONDIÇÃO DO PRODUTOR      

Proprietários 541.706 586.051 +8,18% 

Arrendatários 78.292 39.138 -50% 

Parceiros 30.339 18.459 -39,15% 

Ocupantes 242.792 60.187 -75,21 

Prod. Sem área X 91.154 100% 
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Assentamento sem titulação 

definitiva X 60.687 100% 

ESTRUTRURA. FUNDIÁRIA 1996   2006  variação 

menos de 10 há 1996  2006    

área 921.276 598.699 -35,01% 

número 416.704 277.533 -33,39% 

10 a menos 100 há       

área 12.693.379 14.536.195 +14,51% 

número 313.533 358.913 -14,47% 

100 a menos de 1000 há      

área 31.298.081 32.562.878 +4,04% 

número 128.304 129.586 +0,99% 

mais de 1000 há       

área 75.846.467 67.886.485 -10,49% 

número 17.714 18.604 +5,02% 

Fonte – Censo agropecuário 2006. 

O índice de Gini que mede a concentração da terra continua muito alto tanto no Brasil 

(0,872) quanto na Amazônia (0,794) e nos seus Estados. A cada levantamento efetivado a 

tendência secular da concentração e da desigualdade no acesso e distribuição da terra; se 

mantêm Prevalece a dobradinha latifúndio e minifúndios com tendência a se perpetuar na 

medida em que o interesse por atividades lucrativas ligadas ao agronegócio ganha uma posição 

cada vez mais hegemônica no cenário agrário e como a lógica do seu avanço pressupõe 

grandes extensão de terra esse perfil deve aprofundar. ( IBGE,2009) 

 

6 NCONSIDERAÇOES FINAIS  

No momento atual quem dar a dinâmica do setor primário na Amazônia é as 

commodities que tem a frente grandes empresas. Se antes o vinculo forte era interno, no séc.21 

a articulação se faz com o plano externo (MESQUITA, 2008). Um aspecto que chama atenção 

neste processo de ocupação e integração é a dimensão e o ritmo frenético da área ocupada, 

computando apenas aparte de monoculturas são cerca de  oito milhões de hectares, por tais 

atividades e do controle  que têm essas  empresas e grupos de investidores sobre esses 

territórios por eles apropriados  (direto e indiretamente) inclusive  da área do entorno  em que se 

encontram 

Amazônia neste contexto  dos monocultivos e da exploração de recursos minerais  tende 

a virá  cada vez mais em um espaço estratégico e privilegiado  do grande capital e, portanto das 

empresas globais.A consequência é uma reformulação radical do uso da terra nesta área que se 

desdobra em diferentes planos.A terra embora seja um ativo de pouco liquidez para o capital , 
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neste cenário de demanda e preços favoráveis as commodities, ela duas funções  

estratégias,uma de antecipação ( frente aos  seus concorrentes) de controle de  futuras áreas de 

expansão e outra  de reserva de valor, alem de do aspecto puramente especulativo  que  poderá 

decorrer da  limitação de áreas agricultáveis e de controle institucional a compra de  grandes 

áreas terras a estrangeiras  na Amazônia. 

 Numa área gigantesca que é a Amazônia legal (61% do território nacional) e tendo um 

Estado fraco e inoperante em suas funções constitucionais  que se reflete em suas instituições 

políticas,torna-se difícil reverter  esse quadro desolador para a grande maioria,hoje excluído de 

qualquer tipo de cidadania.Como se sabe é o próprio Estado que sistematicamente ,no afã de 

cobrir deficiências de curto prazo que faz ,incitar e financia interessados na exploração 

predatório com custos sociais e ambientais  injustos , esse passivo, consubstanciado na crise 

social,agrária e ambiental mais cedo ou mais tarde deverá ser pago,não por estes que 

devastavam no presente mas por outros que  estão a nascer.  
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