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Resumo: O crescimento da estrutura fundiária baseada em grandes porções de terra, segue o 
crescente movimento do capital no campo, integrada a regra capitalista de homogeneizar sua 
estrutura no sentido de dar mais mobilidade ao capital e a continua transferência para outras 
aplicações. O lastro do CTA apresenta uma performance de sobreposições territoriais, não somente 
em um foco e sim nos mais diversos possíveis e permissíveis pelo mercado no período de lucrativas 
transações financeiras. No Brasil, os investimentos na “superfície”, como o crédito de carbono, 
plantio de florestas homogenias, usinas eólicas e a agropecuária, presentes nessa estrutura fundiária 
vigente, são exemplos de uma composição capitalista geradora de capital constante, que assegura 
outros “patrimônios naturais” superficiais, subterrâneos e atmosféricos, que possam lhe 
proporcionar um alto fluxo de capitais atrelados ao arcabouço agropecuário mineral exportador 
vigente.  
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O CONGLOMERADO TERRITORIAL DO AGROHIDRONEGÓCIO 
 

 A geografia no decorrer da sua existência enquanto ciência institucionalizada recua e avança 
pelo tempo, em múltiplas velocidades que sugerem simultaneamente avanços e retrocessos, união e 
fragmentação, ordem e desordem (HAESBAERT & PORTO-GONÇALVES, 2006). Vemos os 
recuos, retrocessos, ligados a fragmentações epistemológicas construídas por diferentes correntes de 
pensamento alicerçadas sobre uma ótica positivista, responsável por limitar a leitura do real. A 
defesa da dicotomia sociedade-natureza por decênios é entendida como verdadeiro anacronismo a 
geografia, pela sua limitação de interpretação, que por esse viés, se constitui como posição acrítica 
da sociedade por meio do olhar geográfico que entendemos. 
 Ao correr do tempo, “esquentando, esfriando, apertando e afrouxando”, muito se viu evoluir 
em relação a tais interpretações, contudo, acreditamos que a ciência geográfica debatida hoje, ainda 
trás consigo fragmentações positivistas que nos impede de deslumbrar com maior êxito nossas 
pesquisas e consequentemente a realidade. O que nos instiga a buscar dar pequenos passos que 
possa unir essas divisões de outrora, ainda permanecentes. Nossa contribuição nesse texto 
direcionará para a integração das subáreas, pelo sentido de concordar com uma geografia unívoca, 
que não separa o agrário do urbano, do relevo, do clima, hidrografia, geologia etc. Não queremos 
dizer que o pesquisador da geografia estudará tudo ao mesmo tempo, mas apontaremos para a 
necessidade de uma leitura geográfica panorâmica dos componentes presentes nos trabalhos 
construídos.       
 Como exemplificação, tentaremos dar os primeiros passos a noção do “Conglomerado 
Territorial do Agrohidronegócio - CTA”, buscando sua visualização através da questão agrária, da 

                                                           
1 Artigo apresentado a disciplina Território, Processo de Trabalho e Saúde do Trabalhador, ministrada pelos professores 
Marcelo Dornelis Carvalhal e Antônio Thomáz Jr., junto ao programa de Pós-Graduação em Geografia da 
FCT/UNESP, como requisito parcial para obtenção dos créditos.  
2 Dedico ao amigo Fernando Mendonça Heck, inspirador protagonista para a escrita desse pensamento “verde”, porém 
importante como primeiro passo. Sugerido da melhor forma, espontânea! Durante uma, das incontáveis rodadas de 
discussão do Centro de Estudos de Geografia do Trabalho – Ceget, na Unesp em Presidente Prudente-SP. 
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água e do trabalho, perfazendo o Estado brasileiro como recorte para apresentar este raciocínio. 
Imbricado no conceito do Agrohidronegócio, a discussão se pauta na degradação ambiental e na 
precarização do trabalho no/do campo, enfatizando o modo de produção e de consumo, no modelo 
de desenvolvimento vigente, como um dos pontos-chave para problematizar tais temas (THOMÁZ, 
2008; MENDONÇA & MESQUITA, 2008; MESQUITA, 2009). Esse debate se posiciona 
contrariamente as ilusões de mercado do agronegócio, entendidas superficialmente por setores da 
sociedade como operações de produção e distribuição de suprimentos agropecuários e 
processamento industrial, realizada antes, durante e depois da produção agropecuária, cuja soma 
econômica constitui um setor protagonista na balança comercial brasileira (DELGADO, 2012). 
 Os conceitos se ligam a avaliações que, por sua vez, nos remetem a circunstâncias 
específicas, de modo que mesmo as teorias mais abstratas podem precisar de observações capazes 
de relacioná-las a um quadro de referências historicamente concreto (KONDER, 2002). O recorte 
taxonômico proposto só terá sentido se atribuirmos algum significado real relacionado com os 
fenômenos presentes no campo, que de algum modo caracterize ações/reações desse setor 
protagonista da economia brasileira, nessa proposta, a precarização do trabalho alinhada a 
degradação ambiental. Dessa maneira, acreditamos contribuir para a quebra da denominação 
genérica de agronegócio, na busca de captar as dimensões dessa estrutura e do seu movimento 
(DELGADO, 2012).  

A proposta dessa abordagem territorial é direcionada para as interelações existentes entre as 
dimensões socionaturais do território, concomitantes a processos históricos e a sobreposição 
territorial do CTA que pretendemos apontar (SAQUET, 2007). O território nesse viés é lido pelo 
efeito material da luta de classes travada pela sociedade na produção de sua existência. São as 
relações sociais de produção e a lógica contínua/contraditória de desenvolvimento das forças 
produtivas que dão a configuração histórica específica ao território. Logo, o território não é um 
prius ou um a priori, mas a contínua luta da sociedade pela socialização contínua da natureza 
(OLIVEIRA, 2004).   
 O território é visto através das relações de poder com o envolvimento de sujeitos que 
buscam o seu domínio/controle, imbricados diretamente em diferentes relações sociais. Visto que a 
busca pela conquista do usufruto do território está diretamente ligada ao domínio/controle dos 
recursos naturais e do trabalhador, ligados aos interesses do capital, pautados na lógica da 
transformação de tudo em mercadoria. 

Vista a teoria como modelo explicativo que busca realizar uma leitura do real, entende-se o 
método marxiano como fundamental nesse ponto que estamos, sobretudo por expressar o 
desenvolvimento desigual e combinado do espaço geográfico, o qual nos permite considerar o 
movimento da história de qualquer processo social a partir do seu concreto vivido (no nosso caso, a 
água, a terra e o trabalho) e as contradições que deram lugar e sustentam esse concreto: a luta de 
classes no campo e a submissão deste à cidade.  

No entanto, é preciso expor que não entendemos a teoria marxiana como sagrada, visto que 
todas as proposições sociais podem ser repensadas e reformuladas, indo de encontro à própria 
lógica dialética. Segue-se uma leitura de Moreira (2004), quando afirma que o marxismo muda e se 
atualiza, reestruturando-se no modo como o lê, na linguagem analítica que usa e no formato das 
lutas com que o enfrenta a cada mudança do capitalismo na história. 

Para apresentar um encaminhamento a essa proposta é preciso “dar visibilidade àquilo que 
não se enxerga”, buscando entender os caminhos e as relações traçadas pelo capital em comunhão 
com o Estado burguês. Nos espelhamos em Lukács (1968), quando expõe que a consciência reflete 
a realidade, criando a possibilidade de intervir e modificá-la, onde a consciência tem um real poder 
no plano de ser.   

Essa proposta de pensamento está centrada em aprimorar a visibilidade da dinâmica 
territorial do trabalho na perspectiva campo-cidade diante de suas variadas facetas, em que as 
formas de uso da terra, da água, das relações de trabalho e a saúde ambiental, ocupam lugar central 
na análise das ações/consequências do modelo de expansão/consolidação do capital no campo, 
perante a atual crise estrutural do capital, e a renovada e avassaladora barbárie sobre a classe 
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trabalhadora, que possui como intuito, mitigar a crise e adquirir um maior contingente de lucros 
(THOMAZ JR. et al, 2012). 

É no cerne do conflito que buscaremos entender as ações dos sujeitos e agentes envolvidos 
nessa diversidade de fenômenos impulsionados pelo capital na disputa por recursos que viabiliza a 
cada momento a submissão dos valores de uso aos valores de troca e a transfiguração de tudo ao 
circuito de produção, comercialização, troca e consumo do globo, principalmente para a exportação 
de commodities agropecuárias e minerais primárias em larga escala e a submissão do trabalhador. 
Intrínsecos a um campo de poder determinado por agentes hegemônicos, como os grandes 
conglomerados transnacionais dos setores mencionados, o Estado em seus diversos níveis e 
organizações de fomento supranacionais, responsáveis por disseminar ajustes estruturais no mundo 
(Banco Mundial – BM, Fundo Monetário Internacional – FMI, Organização das Nações 
Unidas para Alimentação e a Agricultura – FAO, Organização Mundial do Comércio – OMC, etc.).        
 A estrutura de pensamento para entender os conflitos e a dinâmica territorial partirá do 
movimento dialético contínuo da territorialização – desterritorialização e reterritorialização – TDR, 
considerando que os movimentos das propriedades dos espaços e territórios são: expansão, fluxo, 
refluxo, multidimensionamento, criação e destruição. A expansão e ou a criação de territórios são 
ações concretas representadas pela territorialização. O refluxo e a destruição são ações concretas 
representadas pela desterritorialização, e o retorno, paralelo à conquista do território, pela 
reterritorialização. Esse movimento explicita a conflitualidade e as contradições das relações 
socioespaciais e socioterritoriais. Por causa dessas características, acontece ao mesmo tempo a 
expansão e a destruição; a criação e o refluxo, o retorno e a conquista (FERNANDES, 2005; 
THOMAZ JR., 2004).  

Uma das regras fundamentais do modo capitalista de produção é que o capital deve gerar 
mais capital por meio da exploração do trabalho não pago, o que acontece com a extração da mais-
valia e a produção e circulação de mercadorias. Como apontou Marx, partindo do princípio de que 
capital é “valor em movimento”, e acumulação de capital é o processo pelo qual ocorre 
multiplicação de valor (IORIS, 2007). Nesse movimento constante, a tendência do capital é dominar 
tudo, subordinar todos os setores e ramos da produção, o que historicamente vem fazendo3. Só não 
poderá fazê-lo se diante dele se levantar um obstáculo que o impeça de circular e dominar 
livremente, que o atrapalhe de ir adiante. A terra é esse obstáculo. A subordinação da propriedade 
fundiária ao capital ocorre justamente para que ela produza sob o domínio e conforme os 
pressupostos do capital.  (MARTINS, 1981). 
 O cerne do CTA parte do domínio da propriedade fundiária em grandes porções de terra, 
assim como o controle dos recursos naturais superficiais, subterrâneos, atmosféricos, celestes e da 
extração do trabalho-não-pago. É dessa sobreposição territorial, onde não se busca somente o 
controle da terra de modo isolado para produção, extração vegetal, implantação de agroindústrias; 
da água para geração de energia elétrica, irrigação, mineração, parques industriais; do subsolo para 
extração mineral, da água; da atmosfera, buscando locais com pluviometria mais regulares e tantos 
outros que podemos apontar. É uma urdidura de complexos, presentes em um movimento 
transescalar, que é objeto de cobiça protagonista para o capital e seus aliados. Uma corrida que não 
a pensamento de comando somente de uma porção territorial e sim da maior quantidade possível.  
 O que dizer dos campos de eucalipto em meio as minas de extração mineral (Vide Foto 1), 
do crédito de carbono sobre imensos territórios florestados riquíssimos em água, minério, dos 
latifúndios improdutivos com poucas cabeças de gado, entre tantos outros exemplos. A corrida não 
é só para especular a terra, para produzir, arrendar, locar, o foco é sobre as mais diferentes porções 
territoriais que “hoje ou amanhã” possa render lucro acima de tudo e de todos. No Brasil, assistimos 
esse ensaio no campo principalmente pela posição econômica externa do país na última década, 
com as exportações de commodities primárias como “carro-chefe” da economia do país, sobretudo 
impulsionadas pelo seu aumento no mercado internacional.    
                                                           
3 O capital, como tal, nada mais é do que uma dinâmica, um modo e meio totalizante de mediação produtiva. É um 
sistema de mediações claramente identificável, o qual em suas formas convenientemente desenvolvidas, subordina 
estritamente todas as funções reprodutivas sociais (ANTUNES, 1999). 



 

4 

 

 
Foto 1 – Plantação de eucalipto em volta de mineração na Serra da Mantiqueira - SP 

Fonte: http://www.sulminas146.com.br/  
 

Estamos partindo da premissa que a mercantilização da terra, da água e do trabalho em 
conjunto, são pilares responsáveis pela expansão do capital no campo atualmente e da consolidação 
dos conglomerados territoriais do agrohidronegócio. A monopolização da propriedade privada da 
terra se apresenta como essencial estrutura para garantir a posse da água, seja ela subterrânea, 
superficial ou atmosférica, e para submissão do trabalhador. Com esse arcabouço, o capital no 
campo, atrelado diretamente ao Estado e as agências de fomento transnacionais, se consolida e 
expande em diferentes composições humanas e materiais. Sendo este, um cabível caminho para 
entender o mundo do trabalho nos territórios do agrohidronegócio.  Uma relação integrada em que 
um depende diretamente do outro. A água vinculada à terra para garantir a vitalidade da produção 
(sobretudo para irrigação, extração mineral,  produção de energia elétrica e agropecuária), e os 
trabalhadores com a função de utilizar, por meio da sua força psíquica e física, os meios de 
produção, e a propriedade privada da terra como base fundamental para estruturar esse arcabouço 
(CUNHA, 2014). 

A expansão das regiões de desenvolvimento econômico no Brasil, desde a época do período 
colonial, iniciou-se em áreas com chuvas regulares e com abundância de recursos hídricos, como a 
zona da mata nordestina. Depois expandindo para o ciclo do Ouro, Café etc. Só com os perímetros 
de irrigação e outras obras hídricas, a linha desenvolvimentista se voltou para regiões com balanço 
hídrico negativo ou mesmo irregulares, como é o caso do semiárido nordestino brasileiro. Não 
estamos apontando que a água é o recurso determinante para a expansão/consolidação dos 
conglomerados territoriais do agrohidronegócio, contudo defendemos a ideia que ela se apresenta 
como elemento crucial junto à terra e o controle do trabalho para exercer as funções de produção no 
campo determinadas pelo capital. Por isso, não podem ser analisadas separadas quando se trata da 
expansão do capital agropecuário mineral.  

No badalar dos acontecimentos da história, em 2008 explode mais uma crise mundial, com a 
concomitância da superespeculação, superprodução de capitais e superacumulação. Não possuindo 
apenas um caráter financeiro, é uma crise econômica sistêmica, de porte mundial, cujas 
determinações básicas decorrem de mecanismos estruturais do capitalismo, com o caráter 
contraditório e disruptivo, sobretudo pela queda de lucratividade nos grandes bolsões de negócios 
(PAULA, 2010). No bojo da crise, se encontra intensificações de ações do capital que se 
apresentam de formas mais vorazes, com barbárie sobre populações tradicionais, guerras civis 
declaradas e “não declaradas”, destruição ambiental em massa, desemprego, precarização do 
trabalho, trabalho escravo, enfim, constantes ameaças à vida no planeta. Tudo isso sempre atrelado 
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a crescente abertura comercial, desregulação financeira, flexibilização trabalhista, política de juros 
regulada a depender dos interesses do capital, incentivos a especulação, etc. 

O Brasil, como histórico exportador de commodities agropecuárias minerais se apôs a tal 
posição de desaceleração macroeconômica mundial, aumentando seu superávit, crescimento do 
PIB, aumento da renda, entre tantos outros fatores que se apresentaram favoráveis à economia 
brasileira. “O efeito China” no globo se apresenta como fator protagonista para circulação do 
capital no planeta, responsável por não aprofundar e estender a crise em alguns circuitos comerciais 
que mantinha e/ou mantém como o Brasil. 

O Brasil desde o primeiro mandato do PT no governo, buscou se desvincular da dependência 
comercial extrema que possuía junto aos Estados Unidos, priorizando o pagamento de juros de 
dívidas traçadas em acordos comerciais de outrora e dando continuidade a exportação de 
commodities primárias como protagonista. O Brasil intensificou em massa sua comercialização de 
produtos agropecuários minerais, sendo a China seu principal parceiro. Isso se deu 
contraditoriamente a dinâmica econômica no “furacão da crise”, com a urbanização intensa da 
população chinesa (em 4 anos 20% dos chineses se urbanizaram). Nesse processo, o Brasil como 
parceiro comercial chinês, intensifica suas exportações (sobretudo de minério de ferro e soja), 
chegando a um patamar de 7,5% de crescimento do seu PIB em 2010 (HARVEY, 2014).  

Com a desaceleração da urbanização chinesa, diminuição no ritmo de crescimento da sua 
economia, as transações comerciais apresentaram sinais de diminuição, “freando” a economia 
brasileira. No primeiro mandato de Dilma Rousseff, vinculada aos “contornos” da crise financeira 
mundial, a estrutura macroeconômica já mostrava sinais de enfraquecimento. Buscando o governo 
mais alinhamento neoliberal no início do segundo mandato, com flexibilização na legislação 
trabalhista, cortes em instituições públicas de transferência de renda como a Previdência Social, 
deixando o prejuízo na conta dos trabalhadores. 

A continuação de processos por “acumulação primitiva” e “acumulação por espoliação” 
(HARVEY, 2014) tem caráter de estratégias permanentes e não circunstanciais no capitalismo. 
Como as estratégias protagonistas utilizadas/reguladas pelo Estado brasileiro (parceiro do capital) 
para se (re)configurar ao circuito econômico, expropria milhões de trabalhadores, seja no campo, na 
cidade ou na floresta. Isso aparece como marca da formação do conglomerado territorial do 
agrohidronegócio. Baseando-se na dominação e predomínio da força bruta, cometendo atrocidades 
legitimadas pelo monopólio da violência presente no próprio aparelho estatal. Este pacto que 
continua a expropriar/espoliar considerável parcela de populações tradicionais, posseiros, 
camponeses, etc., se associa a um padrão de relações socioeconômicas dirigidas por fusões e/ou 
cruzamentos de grupos empresariais do setor, que junto com os bancos, direcionam capitais para os 
mais distintos mercados que fomentam o CTA4.  

O debate da monopolização territorial e da territorialização do monopólio no campo trazida 
por Oliveira (2012), é apresentado como uma estrutura desenvolvida por grandes grupos de 
comercialização e de processamento industrial, que sem produzir no campo, podem controlar 
fazendeiros capitalistas e camponeses através de mecanismos de subordinação, junto com o controle 
da propriedade privada da terra, do processo produtivo no campo e do processamento industrial da 
produção agropecuária. Toda essa lógica, impulsiona a “extração de renda da terra em superfície”, 
como condição primeira para a estruturação do CTA, na condição de elevar o preço da terra, 
refletindo as condições da circulação do capital no campo, isso alicerçado não só aos recursos 
naturais disponíveis em superfície, mas também na atmosfera, no subsolo, no universo (luz solar 
por ex.), o controle do natural como um todo.  

O crescimento da estrutura fundiária baseada em grandes porções de terra, segue o crescente 
movimento do capital no campo, integrada a regra capitalista de homogeneizar sua estrutura no 
sentido de dar mais mobilidade ao capital e a continua transferência para outras aplicações. O lastro 
do CTA apresenta uma performance de sobreposições territoriais, não somente em um foco e sim 
nos mais diversos possíveis e permissíveis pelo mercado no período de lucrativas transações 
                                                           
4 No Brasil, para maiores detalhes, recomendamos o site http://proprietariosdobrasil.org.br/, o qual apresenta um 
refinado levantamento dos maiores grupos empresariais que atuam no Brasil e sua relação com o Estado. 
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financeiras. No Brasil, os investimentos na “superfície”, como o crédito de carbono, plantio de 
florestas homogenias, usinas eólicas e a agropecuária, presentes nessa estrutura fundiária vigente, 
são exemplos de uma composição capitalista geradora de capital constante, que assegura outros 
“patrimônios naturais” superficiais, subterrâneos e atmosféricos, que possam lhe proporcionar um 
alto fluxo de capitais atrelados ao arcabouço agropecuário mineral exportador vigente5. 

Em nossa ótica, toda essa estrutura é pensada e articulada junto aos dois principais parceiros, 
o capital e o Estado. O Estado como regulador de normativas em favorecimento da 
expansão/consolidação do capital com mecanismos para tanto, como a concessão de incentivos 
fiscais, processo de licitação de terras públicas, crédito agrícola, titulação privada em terras 
públicas, legitimação de expropriação de terras de índios e posseiros não demarcadas e mais 
recentemente, a tentativa de aprovação pelo novo código mineral da extração de minérios em terras 
estatais de usufruto de populações tradicionais. Isso mostra mais um exemplo da legitimação do 
CTA em superfície e no subsolo, imbricada nos novos códigos, o florestal (aprovado) e o de 
mineração (ainda em discussão), que a corrida do capital e seus coadjuvantes não possuem apenas 
um foco e sim o controle dos recursos naturais mais propensos a agigantarem as peripécias 
lucrativas do circuito econômico. 

Diante do modelo exposto, a reforma agrária se apresenta como mais um aspecto 
contraditório aos alicerces do capital no campo. De modo tácito, poderíamos pensar a reforma 
fundiária de mercado como mais uma manobra para expansão/consolidação capitalista, 
principalmente olhando para o maior poder de consumo, com um pacto mais consolidado entre o 
capital financeiro e produtivo, junto com uma extração intensa de mais-valia dos trabalhadores. No 
entanto, as ações do capital comungadas com o Estado nos apresenta outra performance lucrativa, 
um controle maior da propriedade fundiária (em grandes extensões) por meio de um complexo 
financeiro alicerçado na especulação, locação, espoliação, venda de terras, ligado a urdidura do 
capital financeiro e produtivo.  

 Partindo desse raciocínio, pensando no arcabouço político-ecônomico do agrohidronegócio 
no Brasil hoje, junto ao conservadorismo da elite agrária corporativista brasileira e a estrutura de 
poder consolidada no Estado, cabe à reflexão: é interessante para os detentores do capital nacional 
realizar uma reforma agrária, mesmo de mercado?  Entende-se que para essa parcela da elite 
nacional, é mais significante o controle de quase toda “cadeia produtiva” (sobretudo com o avanço 
do trabalho morto6), manter as prováveis e/ou concretas reservas de recursos naturais presentes em 
seus territórios, do que vender a propriedade e subjulgar mais trabalhadores por meio de outros 
instrumentos de acumulação que o capital proporciona. No nosso entender, esse é um dos 
(in)racionais pensamentos de parcela considerável da elite agrária brasileira, os latifundiários de 
ontem, são os banqueiros, industriais, empresários de hoje. Quem controla quase tudo com lucros 
nunca existentes na história até hoje, não precisa distribuir renda e criar mercado consumidor, pois 
poderiam construir um alicerce para o mais temível (caso optassem por esse caminho), 
trabalhadores com renda, nutridos, informados e com grande poder de mobilização por direitos. 
Acreditamos que diante da insanidade do capital, essa manobra não se encontra em suas pautas de 
ações.   

Por outro lado, a própria degradação ambiental e a precarização do trabalho impostas nesse 
processo, alavanca uma parcela de marginalizados organizados em busca dos seus direitos 
espoliados e/ou não adquiridos, que não tem o que temer, pois muitos só lhe restam à vida. 
Organizados em movimentos sociais, pastorais, sindicatos, associações, organizações não 
governamentais e demais instituições da sociedade civil organizada, resistem e se (re)modelam a 
cada ação política contrária ou concordante a sua posição política ideológica (FERNANDES, 2008; 
THOMAZ JR., 2004). Com um olhar voltado para os camponeses, populações tradicionais, 

                                                           
5 O que se anuncia na última década com mais expressividade é o (re)surgimento de complexos agropecuários minerais 
industriais sempre ligados a grandes porções fundiárias alicerçadas por políticas/financiamentos do Estado, 
consolidando o projeto de acumulação do capital. Para o qual, é essencial a captura da renda da terra, junto com as 
lucratividades expressivas dos complexos.  
6 Progresso das tecnologias incorporadas ao processo produtivo. 
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posseiros, sem terra, diversas vezes vítimas de ações daqueles que buscam o conglomerado 
territorial do agrohidronegócio, entendemos parte dessas instituições como uma recriação contrária 
ao capital, por não compartilhar com a lógica da extração do trabalho não pago e ser baseado no 
autoconsumo e no valor-de-uso (OLIVEIRA, 1991; FERNANDES, 2005; THOMAZ JR., 2004). 
Estes, fadados ao fim pelos olhos do capital, justamente por não atender a suas prerrogativas7.  

 Para atender esse modelo de exportação, o Brasil se submete a uma intensa degradação 
ambiental e intensificação da precarização do trabalho alicerçadas em duas ramificações 
principalmente, o desmatamento em massa e a utilização de agrotóxicos e fertilizantes químicos. 
Atrelamos os dois casos ao modelo rentista da terra apontado anteriormente (Vide figura 2). 

O desmatamento é impulsionado pelo preço das mercadorias produzidas a princípio na 
superfície da terra, com a venda, grilagem, arrendamento e outras demais condições que 
intensificam a geração da renda fundiária condicionada à circulação de capital no campo e as 
políticas de Estado. Em nossa ótica, a valorização da terra é um fator que influencia diretamente o 
desmatamento, provocando a estruturação do conglomerado territorial do agrohidronegócio. Como 
exemplo hierárquico (diante de tantos outros): o primeiro passo com a exploração da madeira, 
posteriormente com campos de pasto para pecuária, depois com a produção agrícola e 
posteriormente com a mineração que seria o ultimato, devido ao seu altíssimo grau de degradação. 
Os agrotóxicos é mais um mecanismo para intensificar a extração de lucros inter relacionados com 
a renda da terra, quase sempre associados a fertilizantes e culturas tecnicamente adaptadas em um 
complexo técnico biológico construído pelos grandes grupos do setor. É essa estrutura econômica 
exportadora que o Brasil escolheu nesses últimos quinze anos, ganhando economicamente com 
superávit positivo e condenando seus rios, flora, fauna, ar e substancialmente, seu povo. 

Se tratando da precarização do trabalho na estrutura do CTA, prevalece a cultura da 
desigualdade substantiva (MÉSZÁROS, 2001), em que o homem como tal, se imbrica 
intrinsecamente a um modelo societal oposto à ideia de sustentabilidade, sujeito a uma 
(des)organização social que precariza/degrada as relações de trabalho sem o controle da dimensão 
que pode-se resultar8. Partindo de uma perspectiva ontológica, enxergamos a tríade natureza-
sociedade-trabalho como fundamental para a busca de interpretarmos o metabolismo atual do 
trabalho, se tratando principalmente da saúde do trabalhador interconectada ao ambiente na 
estrutura do modelo hegemônico de desenvolvimento do CTA. Em que o trabalho análogo ao 
escravo, à submissão do trabalhador a agrotóxicos, fertilizantes químicos, suprimentos químicos da 
mineração, se apresentam como marcas basilares da precarização da saúde do trabalhador nos 
CTA’s e a necessidade de pleitearmos nossas discussões em uma abordagem integrada entre 
trabalho, ambiente e saúde, conectados diretamente ao circuito econômico de 
produção/financeirização.  

O conglomerado territorial do agrohidronegócio busca o controle da natureza e do 
trabalhador, pois são entendidos como principais bases para realização das transfigurações do 
capital, no caso brasileiro atualmente, com a (inter)relação do capital financeiro com o produtivo. 
Nesse fato, entendemos o domínio da tríade água-terra-trabalho como protagonista para o 
desenvolvimento desse raciocínio apresentado, no entender, que são responsáveis por promover os 
alicerces basilares para a execução do CTA no campo. De modo mais detalhado: principalmente 
para a produção, comercialização e consumo de produtos da agropecuária, mineração, indústria 
madeireira, produção de energia, promoção de agroindústrias. Um complexo voltado 
primordialmente para a exportação em grande escala, presente substancialmente em áreas de 

                                                           
7 A tentativa de interligar essa classe a estrutura hierárquica do capital agrícola com a prática de insumos e venenos, 
crédito bancário, monoculturas, seguindo o significado do agricultor familiar, o faz se desfragmentar enquanto classe 
trabalhadora, fortalecendo a estratégia do capital em visualizar/transformar as áreas e os homens e mulheres 
camponesas em reserva de valor. 
8 Com o modo de produção capitalista, o processo de trabalho adquire novas determinações sociais que alteram sua 
natureza intrínseca, ou seja, torna-se processo de valorização, e sob o sistema de máquinas o processo de trabalho torna-
se processo de produção do capital conduzido pelo trabalho morto, o que significa que o homem é deslocado, deixando 
de ser elemento ativo; torna-se elemento passivo, mero suporte do sistema de máquinas (THOMAZ JR., 2013). 
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abertura e/ou consolidação de fronteira agrícola. Para melhor entender, ver o organograma 
apresentado na figura 2. 
 

 
Figura 2 – Organograma do Conglomerado Territorial do Agrohidronegócio 
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