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Abstract: Pretende-se, neste trabalho, abordar o avanço do agronegócio nas áreas de fronteira agrícola 
no centro-norte do Brasil. Busca-se analisar os impactos econômicos, demográficos, ambientais e socio-
territoriais decorrentes dos monocultivos agroflorestais compreendendo as regiões geográficas oficiais 
Norte (Pará, Rondônia e Tocantins), Centro-Oeste (Mato Grosso, Mato Grosso do Sul e Goiás) e 
Nordeste (Bahia, Maranhão e Piauí). Trata-se de uma ampla área do território nacional que apresenta 
atualmente consideráveis acréscimos da produção agrícola, como soja, milho, algodão e cana-de-açúcar. 
Esse movimento de modernização conduzido por grandes proprietários agrícolas e por empresas 
hegemônicas induz, por sua vez, o surgimento de novas atividades econômicas que se tornam 
subsidiárias das demandas de consumo do campo e da cidade. Por outro lado, tal processo se instala 
acarretando diversos tipos de impactos às populações e aos ambientes naturais locais. Atribui-se a 
presença dos monocultivos agrícolas na mencionada região a responsabilidade pelo aprofundamento da 
concentração fundiária, pelo aumento da exploração em condições de extrema precarização dos 
trabalhadores, pela expulsão e deslocamento de levas de populações em direção às cidades ou a outras 
áreas de contratação de força de trabalho agrícola. Além disso, é notório o rápido desaparecimento dos 
territórios que anteriormente eram aproveitados de maneira comunitária pelas populações 
agroextrativistas habitantes dos distintos ecossistemas da região. 
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1. Introdução  

A região Centro-Norte do Brasil desponta como área de expansão da agropecuária moderna 
resultando em mudanças importantes na sua configuração socioespacial. De região de pouca 
expressão econômica sustentada na pecuária extensiva e na agricultura de autoconsumo 
transforma-se, a partir do final da década de 1970, em importante produtora de mercadorias 
agrícolas do país, principalmente de grãos, situação que se amplia também para outras 
ramificações da cadeia produtiva do setor agroindustrial, como a produção de milho, de café e 
de algodão. No contexto econômico em curso, as áreas rurais e urbanas da região adquirem 
novos contornos espaciais, econômicos e demográficos que resultam da presença de 
produtores agrícolas (especialmente migrantes da região Sul do Brasil), de trabalhadores com 
baixa especialização e prestadores de serviços para a agricultura, oriundos de distintos estados 
brasileiros. Além disso, instalam-se empresas de todos os tamanhos interessadas no lucrativo 
mercado do segmento do agronegócio.  

A modernização contemporânea no centro-norte do Brasil se destaca pelo acréscimo do uso 
de meios técnicos modernos, os quais auxiliam a produção agrícola e contribuem para o 
aumento nos patamares de produção e produtividade das lavouras. Forma-se também na 
região amplo sistema de infraestrutura de transporte multimodal (particularmente rodoviário 
e ferroviário) que movimenta, além de outras mercadorias primárias, os grãos, in natura ou 
processados, até os centros de armazenamento e de beneficiamento das grandes empresas ou 
aos portos exportadores. Dentre os principais portos instalados na região, destacam-se Itaqui 
(Maranhão), Ilhéus (Bahia), Madeira (Rondônia), Vila do Conde, Itacoatiara e Santarém (Pará). 
Estes quatro últimos portos são fluviais e localizam-se, respectivamente, nos rios Madeira, 
Pará, Tapajós e Amazonas. Os sistemas de telecomunicações e de produção de energia, do 
mesmo modo, tiveram importantes avanços, fato que despertou ainda mais interesse do 
grande capital pela região.  

Os investimentos destinados ao melhoramento da infraestrutura decorreram, sobretudo, de 
importante intervenção do Estado nacional brasileiro, o qual conduziu o planejamento 
territorial para a formação de uma economia regional nos biomas da floresta equatorial e de 
cerrado. Com isso, essa região se tornou ainda mais dependente da produção agropecuária em 
larga escala, em razão do novo contexto vivido pelo país. A implantação dos novos sistemas de 
infraestrutura na hinterlândia brasileira, com relevantes investimentos estatais, foi 
fundamental para reduzir sensivelmente o isolamento de parte do território nacional e um 
crescente processo de integração regional. Ou seja, a infraestrutura formada permitiu não 
somente o transporte de matéria-prima, mas também uma maior integração nacional, e um 
paulatino desaparecimento dos denominados arquipélagos territoriais (Oliveira, 1977; Santos 
& Silveira, 2001), que marcou por um longo período do povoamento brasileiro, caracterizado 
pelo isolamento e baixa integração do território nacional. 

A década de 1970 é um período de especial importância para a formação das características 
produtivas atuais da região centro-norte do Brasil. A partir desse momento, as novas 
conjunturas econômicas, externa e interna, favoreceram consideravelmente a expansão 
agrícola moderna, como resposta ao aumento da demanda ao consumo de alimentos, 
resultado da expansão da urbanização do país e da necessidade de reduzir o impacto da crise 
do petróleo na economia nacional. Para este último caso, o governo brasileiro incentivou a 
intensificação da produção agrícola para exportação para obter recursos que se destinaria ao 
pagamento da crescente dívida externa, a qual ganhava volume na medida em que o país se 
tornava mais dependente da importação de combustíveis fósseis.  
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O novo contexto econômico mundial de aumento do consumo de novas mercadorias agrícolas 
(cana-de-açúcar, soja, algodão, laranja, trigo, café etc.) foi um elemento indutor importante 
para a formulação de políticas por parte do governo brasileiro naquela década, cuja execução 
visava garantir o abastecimento do mercado externo de alimentos; reduzir o impacto do 
aumento dos preços dos combustíveis fósseis, substituindo-os pelo álcool derivado da cana-
de-açúcar; e, ao mesmo tempo, possibilitar a entrada no país de recursos financeiros para 
custear seu recente parque industrial. Além disso, a própria expansão da urbanização 
brasileira tornou-se outro fator que obrigou o direcionamento de investimentos para a 
agricultura.  

É diante desse cenário que entra em ação o planejamento estatal voltado para garantir a 
efetivação de um tipo de ocupação dos biomas mencionados com atividades minerais, 
madeireiras e agropecuárias de grande aceitação no mercado externo. No caso da 
agropecuária, priorizada no bioma de cerrados (mapa 1), passou a pratica-la na região 
utilizando-se de grandes extensões de terra e adotando melhores condições técnicas para os 
cultivos. O território do centro-norte do Brasil passa a ser visto, a partir de então, como região 
de existência de uma fronteira de recursos (Becker, 1982). Isto é, buscava-se garantir a 
instalação do capital na nova fronteira agrícola com a participação de grupos econômicos 
nacionais e internacionais capazes de tornar aquele espaço uma base produtiva para a 
exploração de recursos minerais, madeireiros e para a implantação de monocultivos em larga 
escala nos solos ácidos (corrigidos com uso de calcário) e de terrenos sedimentares planos dos 
imensos chapadões (platôs) existentes na região.  

Esse movimento produziu substanciais transformações no espaço rural conduzindo-o para 
novas configurações produtivas. As antigas formas locais de uso baseadas na pecuária bovina 
extensiva, na produção agrícola camponesa e nas pequenas atividades extrativistas em 
sistemas de uso comum passaram a conviver e, às vezes, competir com a agricultura capitalista 
em monocultivos agroflorestais.  

Assim como ocorreu com o espaço rural, o urbano também sofreu relevantes alterações 
econômicas, espaciais e demográficas, na medida em que ele passa a desempenhar novas 
funções e ampliar as atividades que surgiam com o movimento de modernização. Nesse novo 
contexto, destacam-se as atividades de comércio e serviços, frequentemente voltadas para as 
demandas de consumo do campo, mas também de atividades para o consumo geral da 
população. Dessa forma, embora a produção agrícola tenha se transformado no motor 
impulsionador da dinâmica econômica regional, são as cidades os lugares onde se instalam os 
suportes garantidores das realizações do campo.  

A urbanização induzida fortemente pela nova economia agrícola resultou em ganho de 
notoriedade, no contexto regional, de algumas cidades de médio porte, as quais receberam o 
status de “cidades do agronegócio” (Elias, 2011; Frederico, 2011). Tal condição foi adquirida ao 
assumirem determinadas funções de controle e difusão de fluxos de capital, de presença de 
centros de pesquisas agropecuárias, de grandes eventos de promoção de produtos e serviços 
para a agropecuária, de atração de novas empresas e de migrantes decorrentes da nova 
economia do campo, dentre outros fatores. São inúmeras cidades que assumem essa condição 
no novo contexto econômico da região centro-norte, com destaque para Barreiras e Luís 
Eduardo Magalhães (Bahia); Bom Jesus e Uruçui (Piauí); Balsas (Maranhão); Sinop, Sorriso, 
Primavera do Leste e Rondonópolis (Mato Grosso); Dourados (Mato Grosso do Sul); Pedro 
Afonso (Tocantins); Santarém (Pará); Vilhena (Rondônia); Rio Verde e Mineiros (Goiás), dentre 
muitas outras. O crescimento econômico e demográfico dessas cidades contribuiu para a 
reconfiguração da rede urbana regional, a qual passa a ter maior integração com o restante do 
território nacional, mas também estabelece laços econômicos e de comunicação com alcance 
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a outros lugares do mundo, por conta das transações comerciais com commodities envolvendo 
os diversos países importadores dessas mercadorias. 

 

 

 



Old and New Worlds: the Global Challenges of Rural History | International Conference, Lisbon, ISCTE-IUL, 27-30 January 2016 

5
 5 

Como se observa, é desse contexto que a região centro-norte do Brasil emerge atualmente 
como uma das principais áreas do país de consolidação da fronteira agrícola nacional, 
possibilitando a reprodução do capital de distintas maneiras. A presença de novos agentes 
econômicos, entretanto, tem conduzido a consideráveis transformações tanto para as 
populações locais quanto para seus espaços de vida. Busca-se, nesse sentido, analisar de que 
maneira o avanço do capital, principalmente com a participação de grupos econômicos 
associados ao agronegócio, representa o principal agente indutor das grandes transformações 
na região. 

Cabe aqui um alerta: o que estamos denominando de região “centro-norte do Brasil”, (mapa 
2), abarca um amplo espaço de predomínio do bioma de cerrados e de áreas de transição para 
outros biomas que inclui os estados da região Centro-Oeste (Mato Grosso, Mato Grosso do 
Sul, Goiás e Distrito Federal); parte da Região Norte (Rondônia, Tocantins e Pará) e parte da 
região Nordeste (Bahia, Maranhão e Piauí). Embora essas regiões componham a divisão 
regional oficial adotada pelo Estado nacional brasileiro, elas apresentam um espaço de 
continuidade marcado pela presença do bioma dos cerrados que possui como particularidade 
o avanço da agricultura moderna nos imensos chapadões sedimentares planos. Nesse sentido, 
quando tratarmos no texto da região “centro-norte do Brasil”, estamos nos referindo as estas 
amplas parcelas do território nacional que abarcam um continuo espacial envolvendo uma 
área nuclear das regiões administrativas oficiais do Norte, Nordeste e Centro-Oeste do país.     

2. As características geográficas e o avanço dos cultivos agroflorestais no bioma dos 

cerrados do centro-norte do Brasil 

O crescimento da produção agrícola em bases modernas no centro-norte do Brasil interfere na 
dinâmica espacial e, em particular, contribui para a construção de uma nova paisagem 
carregada de novos elementos técnicos, de novos tipos de cultivos e produtos agrícolas e de 
novos agentes econômicos e sociais. Entretanto, esse movimento traz, paralelamente, 
desigualdades socioeconômicas geradas pela destruição dos meios de vida das populações 
locais e pelo predomínio da monetarização nas relações sociais que desagrega socialmente as 
comunidades fazendo com que seus moradores abandonem os espaços de reprodução da vida 
e migrem para as cidades.  Além disso, esse movimento gera importantes impactos ambientais 
resultando na supressão da vegetação original, substituída pelos monocultivos agroflorestais.  
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A região em análise possui as características geográficas com muitas semelhanças, em todo o 
conjunto regional, nas formas da paisagem natural, particularmente no que diz respeito às 
feições fisiográficas da vegetação, à dinâmica climática e o tipo de terreno. Mas, há muitas 
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semelhanças nas formas de atividades econômicas tradicionais mantidas pela população ao 
longo da história da ocupação da região.  

Em relação ao tipo de terreno e vegetação da região em análise, predominam o relevo 
sedimentar formando chapadões planos recobertos e a vegetação de cerrado que se expande 
por vastas áreas dos estados do Brasil Central e parte das terras de Minas Gerais, com 
aparecimento de manchas residuais dessa vegetação em outros estados brasileiros. Essas 
características naturais fundamentais do bioma de cerrados, com poucas variações em sua 
paisagem natural, apresentam um amplo continuo espacial de topografia plana e vales úmidos 
encaixados. Tal paisagem foi descrita por Waibel (1979, 194) em sua visita ao Planalto Central 
brasileiro nos anos de 1940, quando nessa região ainda não havia iniciado a modernização 
agropecuária, fenômeno presenciado a partir da segunda metade do século XX, sobretudo nos 
anos de 1970: 

“A topografia predominante do Planalto Central é a de uma região horizontal, chata, que me 
fez recordar muito o Planalto Central da África do Sul; o mesmo horizonte circular, a mesma 
vegetação baixa e rala, que permite à vista varrer extensões infinitas. Podem-se distinguir 
claramente dois níveis. Um mais alto, com cerca de 1.000 a 1.100 metros, forma os espigões 
divisores entre os cursos d’água, muitas vezes eles são quase horizontais e não mostram 
qualquer sinal de erosão. Estes espigões planos são chamados ‘chapadas’ quando se estendem 
entre rios menores e ‘chapadões’ quando formam os divisores de águas entre os rios principais. 
Chapadas e chapadões são separados uns dos outros por vales largos, achatados, que a 
altitudes entre 700 e 900 metros formam o segundo nível de paisagem do planalto. Enquanto 
nas chapadas prevalecem as formas convexas, as formas côncavas predominam nos vales, em 
longas encostas que descem suavemente das bordas dos espigões até os talvegues dos rios e 
córregos”. 

No que diz respeito à presença humana, as primeiras formas de ocupação da região ocorreram 
com as populações indígenas de diversas etnias. A ocupação se tornou mais intensa com a 
colonização portuguesa, a partir de 1500, envolvendo outros grupos sociais que migravam 
para o interior. Esse longo período de ocupação permitiu o povoamento disperso pelo 
território e a constituição de uma população miscigenada, a qual resultou do contato dos três 
grupos sociais predominantes no povoamento do país: indígenas, brancos europeus e afro-
descendentes (Prado Jr., 1965 [1942]). Malgrado algumas diferenciações intra-regionais - por 
conta das especificidades de ocupação humana ou da presença de ecossistemas locais cujo 
aproveitamento das condições do meio natural resultou em formas particulares de 
organização sócio-econômica -, esses grupos desenvolveram características de uso dos 
recursos muito semelhantes em toda a extensão do bioma dos cerrados e ecotónos do centro-
norte do Brasil. Os usos extrativistas dos recursos da natureza, a agricultura camponesa de 
autoconsumo e a pecuária extensiva são atividades que contribuíram para a construção da 
paisagem regional que, embora ainda prevaleçam, sofrem modificações atualmente pela 
presença da agricultura moderna.  

Nesse conjunto que compõe as características geomorfológicas e fitogeográficas descrita por 
Waibel (1979), as terras úmidas que aparecem nos vales possuem grande importância para as 
populações locais. São nesses espaços de maior umidade em que a presença humana 
predomina, principalmente, nas proximidades dos rios perenes onde a agricultura familiar 
tradicionalmente se desenvolve. Os extensos vales encaixados nos chapadões, atravessados 
por um rio importante e seus afluentes, são intercalados por vales menores e mais isolados. 
Estes últimos recebem, frequentemente, denominações de “baixões” ou “vãos” e possuem 
uma ocupação intensa de posseiros e pequenos proprietários que aproveitam das riquezas 
naturais dessas áreas para desenvolver distintas formas de uso. A presença de água e de solos 
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com maior fertilidade natural, os quais poderiam ser aproveitados tanto para a agricultura 
quanto para a formação de pastagens fizeram dos “baixões” lugares disputados por 
camponeses e latifundiários, gerando historicamente entre eles tensões permanentes pela 
posse desses domínios. 

Em um patamar altimétrico mais elevado ao dos baixões localizam-se os platôs, que, conforme 
apontado por Waibel, são espigões planos, denominados pela população da região de 
“chapadas” ou “gerais”. Estas áreas sempre se constituíram para os moradores dos cerrados 
em espaços de usos complementares aos dos “baixões”. Os “gerais” eram pouco aproveitados 
para fins agrícolas ou de moradia, mas muito para a prática de uso comum dos recursos 
naturais. Caracterizavam-se como importantes reservas naturais onde se enviava o gado da 
população local (de fazendeiros a camponeses), o qual aproveitava das pastagens naturais em 
determinadas épocas do ano, ou serviam de lugar de caça e de extrativismo de lenha, de frutos 
e de plantas medicinais (Alves, 2006). Por constituírem-se predominantemente de terras 
devolutas, nas quais não havia cercamentos ou qualquer outro tipo de impedimento de uso 
garantido pelo direito costumeiro local, essas áreas formavam extensos descampados de 
matas nativas.  

Para o contexto social local, as terras dos “gerais” significavam um lugar de grande relevância 
para a manutenção do modo de vida das populações agroextrativistas da região. Seu equilíbrio 
se mantinha pelo uso privado das roças, nos “baixões”, e o que se podia aproveitar, sem 
qualquer restrição, dos recursos existentes nos gerais. Esses usos foram prejudicados 
consideravelmente a partir do avanço dos monocultivos agroflorestais, cuja expansão ocorreu 
suprimindo a cobertura vegetal e impedindo a manutenção do uso costumeiro da população 
local, situação que se agrava, sobremaneira, nas últimas décadas gerando novas formas de 
conflitos agrários na região.                     

3. Os impactos socioeconômicos e ambientais produzidos pelo avanço da modernização 

agropecuária 

O processo de ocupação de novas áreas de fronteira pelo agronegócio brasileiro vem 
produzindo diversos tipos de conflitos, os quais, desde 1985, têm sido catalogados e 
divulgados pela Comissão Pastoral da Terra (CPT). Os “conflitos no campo” são apresentados 
em quatro grupos: “conflitos de terra”; “conflitos trabalhistas”; “conflitos pela água” e 
“outros” (que inclui “Conflitos em Tempos de Seca, Política Agrícola e Garimpo”). A consulta 
aos relatórios anuais da CPT (disponíveis no seu endereço eletrônico) permite constatar que os 
relacionados ao primeiro grupo, longe de terem seu número diminuído, aumentaram nos 
últimos dez anos: da média anual de 542 na década de 1990 (com média de 380.182 pessoas 
envolvidas) para a de 1.010 na seguinte (média de 617.641, idem). O que não aumentou foi o 
número de mortes, mas cabe lembrar os dois mais violentos: o de Corumbiara (RO), que 
ocasionou 16 mortes em agosto de 1995 e o de Eldorado de Carajás (PA) em abril de 1996, no 
qual foram assassinados 19 homens. Os elos entre conflitos causados por diferentes motivos 
são comuns e entre eles cabe lembrar o que ocasionou a morte da Missionária norte-
americana Dorothy Stang em fevereiro de 2005, já que decorreu da busca de exploração 
preservacionista da floresta por parte de uma comunidade local. 
Muitos destes conflitos têm origem na persistência de uma antiga prática no meio rural 
brasileiro: a “grilagem de terras”, ou seja, a apropriação de terras públicas com base em 
documentação falsificada. Um “mapa da grilagem” elaborado por órgãos públicos e da 
sociedade civil em 2009 mostra que “os títulos irregulares somam mais de 110 milhões de 
hectares, quase a extensão territorial do Pará” (IPEA, 2010, 226). Apenas um empresário, na 
década de 1990, conseguiu ter acesso, contestado pelo INCRA, a seis milhões de hectares no 
Estado do Pará (ver Barros, 2005, 26/33). O professor de Geografia Agrária e pesquisador 



Old and New Worlds: the Global Challenges of Rural History | International Conference, Lisbon, ISCTE-IUL, 27-30 January 2016 

9
 9 

Ariovaldo Umbelino de Oliveira (ver Oliveira, 2007, 136/155), com base nos dados da CPT, 
mostra que é na Amazônia e, mais especificamente, no estado do Pará que mais ocorreram 
conflitos agrários e mortes deles decorrentes nos últimos. Entretanto, esses tipos de conflitos 
tem se ampliado consideravelmente também para as áreas de bioma de cerrados, sendo 
frequentemente associados à expansão dos monocultivos agroflorestais.  
Nos conflitos trabalhistas computados pela CPT estão as ocorrências relacionadas ao uso de 
“trabalho escravo”, ou seja, a exploração de trabalhadores (inclusive populações indígenas) 
cujas condições de ocupação (tipo de trabalho, fornecimento de alimentação, condições dos 
alojamentos etc) assemelham-se à de trabalho forçado ou cativo. Embora órgãos públicos 
(Ministério Público e do Trabalho) e algumas entidades não-governamentais (entre elas a 
própria Pastoral) venham atuando para levá-lo à extinção, o fato é que foram libertadas desta 
condição 3.054 pessoas em 2010. Entre as atividades em que tal ocupação mais se fez 
presente esteve uma das mais antigas atividades econômicas não-extrativistas no Brasil: a 
lavoura da cana-de-açúcar. 
Outra origem de conflitos relaciona-se com os impactos ambientais negativos decorrentes das 
atividades agropecuárias, seja nas antigas áreas produtoras, seja, principalmente, nas novas, 
onde a expansão da produção tem acarretado sérios problemas nos biomas do Cerrado e da 
Amazônia, o que foi discutido quando da alteração do Código Florestal brasileiro. 
Problema não menos grave é a possibilidade de uma reconcentração fundiária no país, dado o 
potencial de acumulação e imobilização dos grandes capitais nacionais, tenham ou não origem 
nas atividades do agronegócio, o que se relaciona com outro problema: trata-se da aquisição 
de terras por estrangeiros, algo que foi previsto e disciplinado por dispositivos de documento 
legais, entre os quais os do Estatuto da Terra e os da Constituição Brasileira de 1988. Não 
obstante, sob a alegação de que são normas ultrapassadas e confusas que inibem os 
investimentos de empresas e de capitais estrangeiros, existem os que defendem uma revisão 
permissiva que coloca em risco a soberania territorial (ver IPEA, 2010, 228/9). Este problema e 
um tratamento mais específico da “grilagem” de terras públicas no Brasil contemporâneo são 
retomados a seguir, mas antes é necessário destacar que dinheiro público barato continua 
financiando tanto a concentração fundiária considerada legal como a ilegal ou fraudulenta e 
que envolve assassinatos. 
Mais recentemente, a grilagem tem avançado numa das áreas que vem sendo denominada de 
“BAMAPITO” (“Bamapito”, “Mapitoba” etc), correspondente as áreas de presença do bioma de 
cerrados nos estados da Bahia, Maranhão, Piauí e Tocantins. Embora a produção de soja tenha 
ocorrido nessa região com mais intensidade na década dos anos 1990 e, sobretudo, 2000, a 
apropriação das terras dos platôs que seriam destinadas à produção de grãos ocorreu também 
nos anos de 1970, indicando que embora ainda não fosse utilizada para a produção agrícola, já 
havia interesse dos grupos econômicos pela posse dessas terras vislumbrando ali o seu 
potencial de valorização que se daria em outro momento, como de fato ocorreu com a elevada 
valorização fundiária dessa área dos cerrados. Essa ocupação no momento mencionado acima 
foi iniciada também por produtores “migrantes do centro-sul do Brasil, em sua maioria 
gaúchos e paranaenses. A eles se juntou recentemente uma leva de investidores estrangeiros 
e empresas do agronegócio, que fizeram 70% das aquisições de terras na região em 2008”. Tais 
investimentos são atraídos pela “combinação entre terras baratas e custo logístico inferior”, o 
que “gera uma rentabilidade que pode chegar a 8% ao ano – o dobro de áreas tradicionais de 
cerrado”. Vale lembrar o que ocorreu em uma das cidades locais: “Balsas é caótica e 
paradoxal. Ao mesmo tempo em que boa parte das ruas não é asfaltada e a telefonia celular é 
precária, um hipermercado e um restaurante japonês são ícones da chegada da modernidade. 
Enquanto bairros mais velhos estampam a pobreza nordestina, casas elegantes e jardins bem 
cuidados surgem em outros cantos” (trechos extraídos de Stefano, 2009). Essas formas 
diferenciadas de ocupação do urbano da cidade de Balsas demonstram o grau de contradições 
que o fenômeno de modernização contemporânea imprime na região.    
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Esta área vem sendo objeto de levantamento de dados e de informações por parte de diversos 
pesquisadores da área de Geografia Agrária. Os trabalhos de Alves (2009) e de Bernardes & 
Brandão Filho (2009), ambos devidamente fundamentados em informações e dados coletados 
em pesquisas de campo e referentes aos últimos trinta anos, revelam: a) a grilagem de terras 
públicas em municípios do Piauí, estado cuja área territorial ainda era marcada por 42% de 
terras devolutas; b) o envolvimento de órgãos e agentes públicos (principalmente locais - 
juízes de comarca etc) e privados (cartórios de registro de imóveis) nestes atos ou ações; c) os 
impactos sobre as estruturas agrárias locais, com expulsão e/ou deslocamento de populações 
locais há muito moradoras da região e que utilizavam tais terras, geralmente de forma 
comunitária, em pequenas produções e criações destinadas à subsistência familiar. Duas 
especificações contidas em Alves (2009, 87) merecem destaque: décadas de 1970 e 1980, “As 
empresas que adquiriram terras são dos mais variados ramos de atividade, demonstrando que 
o interesse não era tanto o de desenvolver produtivamente projetos agropecuários, mas o de 
acesso a recursos públicos e, ao mesmo tempo, tomar posse de grandes extensões de terra” 
(p. 79); a partir de meados da década de 1990 “sucessivos governos piauienses elaboraram 
políticas de incentivos para a atração de investidores do setor agropecuário para os cerrados 
piauienses”. 
Os relatos e constatações acima explicitam dois lamentáveis fatos sobre o Brasil 
contemporâneo: a) as falhas e desvios permitidos pela transcrição e registro privado de 
imóveis, algo que a subcomissão constituída durante a elaboração da Constituição de 1988 
(presidida pelo então deputado Plínio de Arruda Sampaio) queria alterar; b) o ainda 
amplamente incompleto e falho cadastro fundiário que o país possui, sendo que nele é 
considerada pública apenas as terras cujas apropriações privadas não estão devidamente 
comprovadas (daí serem denominadas de “terras devolutas”), em uma clara inversão do que 
deveria ocorrer. 
Matéria publicada pelo jornal O Estado de S. Paulo (edição on line de 2 de fevereiro de 2013, 
de autoria de R. Arruda), abordou o problema do cadastro fundiário do país: de um lado, 
informou que “Quando se faz a soma da área de todos os imóveis rurais cadastrados no Incra, 
o resultado final chega a 9,1 milhões de km2”, ou seja, 600 mil km2 a mais do que a dimensão 
territorial informada pelo IBGE; de outro, que “na região amazônica só 4% do território está 
cadastrado (...) o que acaba favorecendo os conflitos agrários na região”, segundo a declaração 
do porta-voz do Sindicato Nacional dos Peritos Federais Agrários. A matéria destaca o caso do 
município de Ladário, no Mato Grosso do Sul (mas afirma que não é o único), cuja soma dos 
139 imóveis cadastrados chega a ser dez vezes maior do que a que consta nos dados do IBGE. 
Durante a elaboração do Plano de Reforma Agrária liderada por Plínio de Arruda Sampaio, em 
2003, constatou-se a existência (com base nos dados fornecidos pelo Incra) de 173 milhões de 
hectares de terras devolutas no Brasil (ver Delgado, 2010, 101). Tal área corresponde a 3,14 
vezes a área territorial da França e a 20% do território nacional. 
O problema da “estrangeirização” do solo brasileiro foi detalhado por Ariovaldo Umbelino de 
Oliveira em um meticuloso trabalho do qual cabe destacar o fato de que foi possível identificar 
nos seus dados nada menos do que nove empresas decorrentes de associações entre capitais 
nacionais e estrangeiros e que vem se dedicando a formar ou comprar e vender imóveis rurais. 
A primeira delas, a LandCo, pertencente à SLC Agrícola, planejava “chegar em 2013, com 240 
mil hectares, em fazendas em áreas do ecossistema do Cerrado no Centro-Oeste e BAMAPITO 
(BA, MA, PI, TO)”, sendo que “Com base no histórico de negociação de terras da SLC Agrícola 
nos últimos 10 a 15 anos (...) o potencial é que os ativos ofereçam uma rentabilidade anual da 
ordem de 19% a 20%” (Oliveira, 2010, 85/6, grifo no original). Matéria recente em revista de 
grande circulação no Brasil informa que a empresa ultrapassou aquele objetivo, tendo atingido 
na safra de 2013/4 um total de 340,2 mil hectares cultivados, sendo 128 mil próprios, 29 mil da 
SLC LandCo, 95 mil arrendados, 31 mil em operações conjuntas e “57 mil na segunda safra”. A 
matéria ainda observa que a empresa pretende chegar aos 700 mil hectares em 2020/1 e que 
a “SLC sempre foi uma empresa compradora de terras baratas, que ao longo dos anos se 
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transformaram em fazendas altamente valorizadas pelo mercado, não só do ponto de vista 
produtivo, mas também pelo lado socioambiental” (ver Ondei, 2014, 42/44).  
Outra empresa listada é a Radar, pertencente ao Grupo Cosan, que atua na agroindústria 
canavieira, via Raízen. A terceira empresa da lista é a Adecoagro, que tem entre seus sócios o 
especulador do mercado financeiro, o Sr. George Soros, e, ao contrário das duas anteriores, 
dedica-se à produção de bens agropecuários e “Atualmente possui mais de 270.000 hectares 
na Argentina, no Brasil e no Uruguai” (Oliveira, 2010, 87).  
Constata-se assim, uma novidade: a internacionalização do mercado de imóveis rurais, já que 
ele se caracterizava por ser espaço de atuação de imobiliárias de propriedade de pessoas 
físicas e de alcance local ou, quando muito, regional, longe de serem “capitais globais”. Tal 
novidade vem acirrando a concorrência pela apropriação/propriedade fundiária, 
especialmente quanto às terras de solos de boa localização (dotadas de infraestrutura etc), no 
sentido da busca pela renda diferencial ricardiana, que é a mesma “renda diferencial de tipo I”, 
na perspectiva marxista. É óbvio que a isto se associa a necessidade e importância de 
investimentos em capital físico (para gerar e/ou ampliar a “renda diferencial de tipo II”), na 
contratação de força de trabalho qualificada, mas deduzir disto uma (suposta) perda de 
importância da terra é forçar o argumento para caracterizar ou demarcar uma “nova fase do 
desenvolvimento agrário” no Brasil, especialmente na região centro-norte do país.  
Muitos autores criticam o fato de que no Brasil não se tem tanto a devida especificação legal 
do direito de propriedade da terra como a rigorosa ação estatal voltada ao seu respeito ou 
obediência. Alegam que isto tem contribuído para uma situação de insegurança no meio rural, 
a qual, segundo eles, inibe os investimentos destinados a alavancar a produção agropecuária 
no país. Alguns se lembram de mencionar como exemplo a não incriminação do MST (e outros 
movimentos sociais) quando promovem ações que geram ocupações de imóveis rurais, mas 
parecem não se lembrar de buscar resposta à seguinte pergunta: a quem tal ausência (ou 
insuficiência) tem beneficiado ou interessado? Com certeza não aos pobres e os atingidos pela 
grilagem, conflitos etc. Outro aspecto que tais autores parecem ignorar é a letra morta em que 
se transformou no Brasil o principio constitucional que cobra a função social da propriedade 
fundiária. 
Após a crise do agronegócio brasileiro que ocupou boa parte da década de 1990, cuja 
explicitação maior foi o problema da dívida dos produtores, as produções locais passaram a 
crescer significativamente, estimuladas tanto pelo crescimento da demanda mundial de 
alimentos para consumo humano e/ou para consumo animal (milho, soja etc) como pela busca 
de agrocombustíveis (etanol e biodiesel) destinados a substituição parcial dos derivados de 
petróleo (gasolina e diesel). Três outras atividades que muito cresceram foram a pecuária 
extensiva, a produção de algodão e a de cana-de-açúcar.  Nas duas últimas décadas, tais 
produções, bases das respectivas cadeias agroindustriais que dele fazem parte vem 
expandindo e modificando suas atividades produtivas, em grande medida para sustentar e 
ampliar suas vendas externas, mas também para se adaptar às novas exigências ambientais e 
de consumo. Para tanto, vem se servindo de uma estrutura sócio-econômica e política herdada 
do passado que foi consolidada e ampliada no período entre 1970 e 1985, no contexto da 
(nova) modernização conservadora, à moda brasileira.  
Os problemas ambientais também têm se agravado com o avanço da modernização 
agropecuária para o bioma de cerrados e suas zonas de transição. A instalação de grandes 
empresas de processamento de grãos, de cana-de-açúcar e de beneficiamento de algodão e o 
aumento dos monocultivos agroflorestais em larga escala e em grandes extensões de terra 
aumentou substancialmente a capacidade de destruição dos diversos ecossistemas da região. 
São essas grandes empresas e/ou produtores agroflorestais os principais responsáveis pela 
aceleração dos desmatamentos produzidos pela retirada da cobertura vegetal para o avanço 
dos cultivos e que provocam aumento da erosão dos solos e o desaparecimento das nascentes 
de diversos rios existentes na região, a exemplo, do rio Parnaíba e Gurgueia (no Piauí); Balsas e 
Tocantins (no Maranhão); Corrente, Grande e Preto (na Bahia); Araguaia e Tocantins (no 
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Tocantins); Xingu e Amazonas (no Pará); Teles Pires e Xingu (no Mato Grosso); e tantos outros. 
A intensa exploração da água tanto de reservatórios de superfície quanto dos aquíferos 
utilizada para a irrigação das lavouras tem produzido também impactos importantes na 
disponibilidade de recursos hídricos na região, especialmente para as populações que 
dependem desses recursos para à realização de suas tradicionais atividades econômicas.  
Os problemas ecológicos incidem, de maneira implacável, sobre as populações 
agroextrativistas e se transformam cada vez mais em preocupação por conta do avanço 
intenso do uso do solo pela agricultura moderna que impõe elevado ritmo de produção e 
também de apropriação dos recursos naturais. Além disso, essas populações sofrem também 
com o aumento do uso de agrotóxicos pulverizados nos monocultivos. A contaminação por 
agrotóxicos dos cursos d’água, das pequenas lavouras e de pessoas em áreas de produção, 
especialmente de soja, tem proliferado e alcança várias comunidades de pequenos produtores 
rurais da região. Este fato representa atualmente um grave problema para os trabalhadores 
que se dedicam aos cultivos agrícolas e para os moradores das proximidades da grande 
lavoura. Além da contaminação de seus ambientes de reprodução da vida pela elevada carga 
de substâncias químicas nocivas à saúde, expondo todos a uma situação de riscos, os 
trabalhadores das grandes lavouras de soja também ficam em exposição diária à pulverização 
de agrotóxicos. São numerosos os casos de pessoas que contraíram doenças ou que morreram 
por conta do uso de agrotóxicos. Embora tenha avançado os registros de contaminação ou de 
mortes pelo uso de agrotóxicos em cultivos agrícolas, essas informações ainda são pouco 
divulgadas ou estudadas no Brasil, o que dificulta o entendimento da verdadeira dimensão do 
problema no país.  
Dessa maneira, vê-se que o avanço da agricultura moderna nas terras de uso das populações 
locais torna-se extremamente prejudicial para a manutenção das formas de organização da 
vida e dos recursos naturais existentes e apropriados por essas populações. A não proteção 
desses espaços pelo Estado brasileiro, com a ampliação dos sistemas jurídicos, significa o 
aumento da situação de fragilidade econômica e social dessas populações. Essa situação tende 
a se agravar, na medida em que aumenta consideravelmente o predomínio na região de um 
tipo de atividade econômica sob o comando das grandes empresas hegemônicas e dos 
produtores agrícolas em detrimento das populações locais que aproveitavam antes esses 
espaços valorizando as diversidades produtivas e as outras formas de apropriação dos recursos 
existentes.     

4. Considerações Finais  

Este trabalho procurou mostrar que no Brasil contemporâneo ainda existe uma Questão 
Agrária e que seus impactos e processos constitutivos foram e tem sido os mesmos de séculos 
passados: apropriação prévia ou não, via meios legais ou ilegais, de grandes extensões de 
terras privadas ou públicas, por parte de detentores de riqueza ou de recursos monetários ou 
financeiros. Isto provoca expulsão de moradores das áreas rurais, o que causa migrações de 
diferentes origens e sentidos (rural-rural, de âmbito intra ou inter-regional, rural-urbana etc). 
Isto ocorre porque, de forma geral, as atividades produtivas que passam a dominar os espaços 
atingidos não são capazes de gerar empregos ou ocupações suficientes para evitar o 
esvaziamento populacional local. 
Nesse contexto aparece a resistência das comunidades atingidas, o que explica os conflitos, os 
quais não são apenas de natureza agrária. As ações estatais e de órgãos paraestatais, dos três 
níveis de governo e dos três poderes ditos republicanos, ao invés de buscar evitá-los ou 
solucioná-los de acordo com as leis vigentes, na maioria das vezes protege e mesmo incentiva 
as iniciativas dos grandes grupos econômicos, os quais impõem suas vontades e obtêm 
vantagens econômicas ao utilizar os recursos disponibilizados no território.  
O avanço dos monocultivos agroflorestais, especialmente da soja, e da pecuária extensiva na 
região centro-norte do Brasil revela as muitas contradições decorrentes do fenômeno de 
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modernização do território brasileiro, dirigido para sua hinterlândia, cujo modelo escolhido 
pelo Estado nacional privilegiou as grandes empresas e produtores agrícolas para a produção 
de commodities destinada, prioritariamente, ao mercado externo. A escolha desse modelo, 
concentrador de terra e de renda, ocorreu em detrimento do apoio às economias locais 
sustentadas em outras formas de apropriação dos recursos da natureza, bem como de 
incentivo à produção familiar que pudesse gerar postos de trabalho, evitando, assim, os 
grandes fluxos populacionais para as cidades da região ou os grandes centros urbanos 
formados no Brasil a partir da segunda metade do século XX.  
Desse modo, é preciso considerar que embora a expansão da agricultura moderna nas últimas 
décadas - com grande participação da fronteira agrícola do centro-norte do Brasil -, tenha 
contribuído para resultados econômicos positivos para a balança comercial do país, com 
elevada participação das commodities na geração de divisas, essa escolha tem produzido 
situações adversas. Esse processo trouxe não somente grandes prejuízos para as populações 
locais e seus ambientes, conforme analisamos no texto, mas também um comprometimento 
futuro do desenvolvimento econômico e social brasileiro, na medida em que a aposta em uma 
economia primária exportadora tira a possibilidade de busca de outros caminhos alternativos, 
e, portanto, mais emancipadores, para a sociedade nacional.          
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