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 RESUMO 

Mostra-se como a crescente demanda por alimentos 
decorrentes das altas taxas de crescimento econômico 
das economias emergentes como a China, Rússia, 
Índia que se observa nos últimos dez anos funcionou 
como um dos fatores determinantes de expansão da 
produção de commodities agrícolas, em particular, 
soja, pecuária bovina e do carvão vegetal, alem do 
dendê e do eucalipto, na Amazônia brasileira e também 
pelo descomunal crescimento do desmatamento, neste 
período neoliberal (1990/2006). Apesar de não ter uma 
política regional e/ou de desenvolvimento agrícola 
como tinha no passado, o Estado Brasileiro 
indiretamente é o maior responsável por esse 
desempenho produtivo e crise ambiental e pelo 
deslocamento destas atividades para a Amazônia. 
 
Palavras Chave: Demanda por alimentos; 
Crescimento NICs; Agronegocio; Amazônia Brasileira; 
Desmatamento. 

 
 

1 INTRODUÇÃO 

 

O processo de ocupação da Amazônia, em termos histórico, é recente se faz 

posterior as demais áreas da colônia e não teve qualquer relevância econômica a 

metrópole portuguesa, dada o caráter autônomo e dispersas das atividades exploradas 

naquele período, que se sustentava sobretudo nas drogas do sertão controlada pelos 

jesuítas. Este quadro muda e se transforma radicalmente com a exploração do látex 

(borracha) no final do século XIX que insere a economia no fluxo de comercio 
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internacional e proporciona um frenético ritmo de acumulação para uma minoria do 

capital mercantil que controlava essa mercadoria, interrompida com a concorrência 

asiática (Malásia) que se estabelece nas vizinhanças da primeira Grande Guerra No 

séc.xx com a crise crônica da borracha esse quadro só muda com a intervenção do 

Estado via Planos Governamentais que se sucedem no pós-guerra, em particular com a 

criação da SPVEA e posteriormente da Sudam. 

È coma política regional dos anos setenta que efetivamente a Amazônia se 

integra comercial e produtivamente ao mercado nacional. Três grandes marcos 

viabilizam essa inclusão nacional, a construção da Belém – Brasília, a criação da Zona 

Franca de Manaus e o enxame de projetos de agropecuários induzido pela Política de 

Desenvolvimento Regional. Alem de outras iniciativas com a construção de infra-

estrutura produtiva voltadas a o Grande Projeto Carajás, a construção da 

transamazônica e as iniciativas de colonização privada (Rondônia e Mato Grosso) e 

publica (INCRA) na Transamazônica. 

A crise do Estado intervencionista do ultimo quartel do séc. xx e ascensão 

política e econômica do discurso neoliberal que daí emerge, altera substancialmente a 

dinâmica econômica desta área, especialmente, no que se refere à produção (oferta) de 

alimento. Em função do aumento da demanda por commodities agrícolas e minerais 

que vigora nestes últimos dez anos (1996/2006) a Amazônia se tornou a maior 

fornecedora de tais produtos, em particular de grãos, carnes e minérios. O resultado é 

que a região tem crescido em termos de PIB e renda per capita a taxa superior a do 

país de outras regiões, no entanto o fruto deste processo de desenvolvimento tem sido 

apropriado inadequadamente pela maioria da população, poucos se beneficiam, dentre 

eles as atividades do agronegocio e do complexo mineral de Barcarena (PA) São Luis 

(MA) 

Quer dizer, o excelente desempenho econômico da economia, expresso por 

elevadas taxas de crescimento do PIB 3,2% (1991/200), tem como determinantes o 

significativo crescimento das exportações de setores e atividades articulados a essa 

dinâmica externa soja, carne alumínio e ferro. Neste período recente ela criou uma 

demanda estupenda e de difícil atendimento, em função da inelasticidade da oferta de 

alguns deste produto,resultando daí esse enorme crescimento da área com soja e 
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pecuária que se constata neste dez últimos anos na Amazônia.Num primeiro momento 

o resultado foi um aumento de preço e, portanto um incentivo ao aumento da oferta 

futura de tais produtos, a questão é o formato que a expansão de tais atividades 

assume e o desdobramento econômicos, sociais e ambientais daí decorrentes. 

Uma simples analise da balança comercial dos últimos 15 anos permite 

visualizar aspectos interessantes não só sobre a balança comercial em si, mas do papel 

o que o chamado agronegócio assume neste contexto de liberalização da economia. 

Esse crescimento está associado ao bom desempenho das exportações em geral que 

saiu de 34 para 118 bilhões, e, em a particular, ao agronegócio (37% deste 

desempenho). Para o complexo soja a participação nas exportações mundiais é ainda 

mais significativa. Um conjunto de fatores de ordem interna, externa, conjuntural e 

estrutural está por trás desse crescimento do agronegocio no Brasil e da inserção da 

Amazônia neste circuito capitalista. 

O modelo agrícola baseado na mecanização e quimificação da agricultura 

que prevalece deste a década de 70, assentado na pecuária extensiva, e em anos 

recentes, associado com o ciclo de commodities, provocou conseqüências irreparáveis 

nos ecossistemas da Amazônia, Pantanal e dos Cerrados. A resultante é nível de 

desmatamento crescente. Decompondo esse processo de desmatamento, nota-se que 

até 90, ele se vincula a agricultura itinerante, a pecuária, a grandes proprietários, e, a 

médios e grandes estabelecimentos. No período pós 1990, o desmatamento se articula 

com a soja e o carvão vegetal. Internamente se vincula à lavoura e a pecuária, e 

externamente, ao ciclo de commodities. A dimensão e velocidade do desmatamento 

que se verifica neste período são impressionantes, particularmente nos últimos cinco 

anos, quando ele assume uma característica mais predadora do que anteriormente.  

Ao longo deste período 1990/2006 se têm vários picos de desmatamento 

revezados por inflexões, que estão associados a um conjunto de fatores de caráter 

estrutural e macroeconômico, e ainda, outros de fundo, conjuntural e microeconômico 

e, portanto, com determinações que nem sempre estão ligados a uma ou outra 

atividade econômica especifica ou particular, mas um somatório de variáveis. É preciso 

reconhecer que numa área de mais de cinco milhões de hectares (Amazônia Legal) é 

extremante difícil e complexo identificar o que determina essa dimensão e o ritmo 
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frenético que se constata ao longo das ultimas décadas. O desmatamento de hoje é 

uma resultante de um somatório de força que age a muito tempo na região e que se 

somam a outras novas  

Estudos recentes sobre os determinantes do desmatamento (MARGUILES; 

2005), (BANCO MUNDIAL, 2004), (MESQUITA, 2006) tomam a pecuária como variável 

principal que explica quase tudo. A pecuária tem relevância sim e pode explicar o 

desmatamento de microrregiões inteiras da Amazônia, mas não dar para esquecer que 

há outras atividades, que precisa ser levado em conta, como a expansão geométrica da 

soja (MT. RO, MA), do carvão vegetal (PA e MA) e de outras monoculturas não 

apontadas como o eucalipto (Maranhão), dendê (Pará) e cana de açúcar (RR) e ainda a 

extração de madeiras para olarias e no ataque as reservas indígenas que contem 

madeira nobre. A soja, por exemplo, nos dias atuais junto com o carvão vegetal em 

determinadas áreas de vários estados em razão do ritmo persistente de crescimento já 

detém essa dinâmica do desmatamento em vez da pecuária. (MESQUITA, 2006; 2008); 

(PAULA E MESQUITA, 2008); (IMESC, 2008) 

 

2 O AVANÇO DO AGRONEGOCIO E A DIMENSÃO SOCIOECONÔMICA DO 
DESENVOLVIMENTO 

 

Amazônia brasileira é a área mais extensa do país representa cerca de 45% 

do território ou 52 % se considerarmos a chamada Amazônia Legal, jurisdição político–

administrativa, formalizada pelo Governo Federal e administrada pela agência 

governamental de desenvolvimento (Sudam, hoje ADA) nos anos 60 para efeito de 

incentivos fiscais, que acrescenta à Região Norte o estado de Mato Grosso e uma parte 

do Maranhão. 

A chamada Amazônia Brasileira nas últimas décadas tem passado por 

profundas e significativas mudanças2. O “vazio” demográfico dá lugar a um outro 

                                                 
2 A Amazônia enquanto região Norte tem 3.853 km² (45% do Brasil), com uma população de 16.500 (12% 
BR), e uma baixa densidade populacional, inferior à do Brasil, seu grau de urbanização e de70% supera 
a do Nordeste, em função das migrações internas a taxa de crescimento ,3,6%,, tem sido superior a do 
Brasil 1,75 (1985/04)Em termos econômicos, o PIB é de... (% do Br)  nos 32 anos cresceu 6,6 % ao ano, 
mesmo assim seu grau de industrialização 25% é inferior a do Nordeste 28%. Em termos per capita o PIB 
6500 bi ao contrario é superior a do Ne 4.927 e cerca de % do Brasil 9.729, Ultimamente cresceu a taxa 
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cenário onde se encontram grandes metrópoles, médios e pequenas cidades em todos 

os estados. O perfil produtivo não se restringe mais ao mero extrativismo, mas uma por 

serie de setores e atividades capitalistas e por níveis de especialização que altera 

substancialmente a relação capital trabalho. Se o avanço econômico, expressos por 

altas taxas de crescimento econômico recebe loas pelo desempenho crescente de 

décadas superior a media regional, no entanto, esse avanço econômico não tem sido 

apropriado pela maioria da população, ao contraria ela foi/continua sendo excluído 

deste processo de “desenvolvimento econômico”, na verdade esse “sucesso 

econômico”é sinônimo de crise social e ambiental, fenômeno desconsiderado pelo 

planejamento econômico centralizado e autoritário característicos do período militar.  

No cenário atual da Amazônia, o agronegocio, ou a agricultura capitalista 

voltada à exportação com a cadeia de grãos e de carne. Teve um crescimento 

excepcional se comparada com outras culturas do mercado interno (arroz, mandioca e 

feijão) ou frente a outras regiões como Sul e o Sudeste. O sucesso atual da soja e 

pecuária para ficar apenas nas mais relevantes, embora possa ser contestado pelos 

paladinos do livre mercado, tem raízes no passado recente da política de modernização 

nos anos 70 que privilegiava a ocupação do cerrado pela soja (milho) e a integração da 

Amazônia pela pecuária bovina extensiva e subsidiada. Neste período o Estado através 

de uma gama de instrumento teve (e ainda tem) um papel fundamental na indução de 

investimento privados a essa e outras atividades Com a política neoliberal dos anos 

noventa, esse espaço econômico dominado por grandes empreendimentos capitalista 

articulado ao mercado internacional se amplia consideravelmente cujo resultado é esse 

avanço descomunal da soja e da pecuária bovina e também de outras monoculturas no 

território amazônico. Entretanto, a agricultura familiar apesar de numericamente a ser a 

parcela mais importante em termos ocupação da força de trabalho e do papel que 

representa a segurança alimentar foi excluída deste ciclo de expansão e da apropriação 

de excedente gerado neste contexto globalizado. (MESQUITA, 2006; SILVA, 2008). 

Segundo Almeida (2008) essa maioria, em particular, as comunidades e povos 

tradicionais estão sendo vitima de expropriação das grandes empresas (inclusive 

                                                                                                                                                              
superior a do Brasil 2,4 % (1,9 %). No plano social o IDH é de 0,733 (contra 0, Br) , no intervalo de 32 
anos, apenas 37% contra 69% do Ne) ; o INV para 2000 também é inferior ao Ne (0.637 e 0.647 
respectivamente) A incidência de pobreza na Amazônia é de 19% contra 12,9% do Br e 24 % do N. 
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estatais) e excluídos deste “desenvolvimento“ privatizado. Por outro lado,para o meio 

ambiente há uma perda magistral da biodiversidade que acompanha o desmatamento 

que antecede a implantação de tais commodities (MESQUITA ,2008); (DE PAULA & 

MESQUITA ,2008) 

Qualquer que seja o ângulo que se analise a Amazônia Legal ou a Norte 

percebe-se que a mesma padece de problemas parecido com outras área de 

desenvolvimento retardatário, a exemplo do Nordeste Brasileiro, ou seja, há profunda 

distorções intra-região em termos de distribuição de riqueza, população e índice de 

desenvolvimento humano dentre outros. Economicamente, apesar do crescimento 

econômico registrado a longo de décadas ser superior a outras áreas, o nível de 

riqueza(PIB) é insignificante é do tamanho da Bahia ,algo em torno de 5,3% do PIB3 

nacional. 

Estruturalmente economia tem passado por mudança importante em especial 

na parte da agropecuária que perde posição (7 pontos percentuais,era 17% passou 

para 10%) entre 1985/2004, enquanto o setor industrial permanece estacionário no 

limite de 31%(2004)e o serviço em igual período ascende para 59%! Um ponto que 

chama atenção na Amazônia é o grau de concentração da produção 

(industrial/agrícola) e de serviços em apenas dois estados Amazonas e Pará. Fato 

análogo se nota com o aspecto demográfico a população urbana está em duas grandes 

cidades Manaus e Belém. Por exemplo, Indicadores selecionados para os sete estados 

da Amazônia revelam disparidades interestaduais de significativas em diversos planos 

um acentuado grau de concentração de recursos e de especialização. Dois Estados 

sobressaem, Pará e Amazonas respondem por mais de 2/3 de quase todos da 

demografia econômico-sociais e ambientais. Os dois grandes estados da região, 

                                                 
3 Segundo dados oficiais do IBGE, (Conta Nacionais/Regional serie histórica asil1985/2004), na década 
de 80, a Amazônia representava apenas 3.84% da PIB Brasil em 90 altera para 4,94%, em 1995 caiu um 
pouco 4,65% em 2000 permanece em 4,6% e volta acrescer em 2004, para 5,29% do PIB Brasil. O PIB 
da Amazônia em termos setoriais, em 1985 estava assim repartido 17% para Agropecuária; 32% a 
Indústria e 51% para o comercio e serviços; já Brasil era respectivamente: 11; 44 e 45% Dez anos depois 
1995 a distribuição ficava assim 12%; 25% e 63% respectivamente; já Brasil: 8.5;37,54,5% 
respectivamente. Em 2004 o quadro é o seguinte 10% para a agropecuária; Indústria 31% e o comercio 
59%/; já o Brasil: 10; 43 e 47% respectivamente Brasil. Curiosidade em 1985 o PIB da Amazônia era 
mais o menos o de Santa Catarina e menor do que o da Bahia, em 2004 ela ultrapassou um pouco do 
Bahia 4,92%); Em termos per-capita tem perfil parecido; 
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Amazonas e Pará, detêm juntos 73 % da área (41% e 32%, respectivamente), 70 % da 

população (22% e 48%) e 75% do PIB (37% e 38 %) da Amazônia brasileira. e do 

desmatamento . O Amazonas tem um elevado grau de urbanização 75%, Manaus 

sozinha detem cerca de % da população e a indústria chega a representar 61% do PIB 

do Estado e 70% do PIB regional O PIB per capita estadual, PPC$ 7.893, é mais do 

dobro do paraense; (PCC$ 3.704) e 68% maior que o Amazônia (PPC$ 4.769) tais 

fenômenos se devem à importância de Manaus como pólo Demográfico e industrial de 

grande expressão relativa. 

 
3 ANTECEDENTES, ESTRATÉGIA DE MODERNIZAÇÃO E FATORES DE 

EXPANSÃO DA AGRICULTURA CAPITALISTA 
 

Historicamente, um conjunto de fatores contribuiu pela opção do grande 

capital à Amazônia. De um lado, além da abertura de estradas federais e estaduais 

pioneiras, que interligam o Norte (Belém) ao Centro-Sul e ao Nordeste funcionaram 

como artérias fundamentais na ampliação da “migração espontânea”4 do pequeno 

produtor e seus agentes controladores (capital mercantil e fundiário.) De outro lado, 

uma ação incisiva de políticas de governos propondo novos instrumentos de cunho 

fiscal e financeiro a um outro tipo de ator as grandes empresas capitalistas. 

Num primeiro momento, o crescimento da produção agrícola e a ocupação do 

espaço esteve associado a abertura da fronteira agrícola5 por os posseiros e voltada a 

agricultura familiar. A seqüência de ocupação nesta etapa é agricultura itinerante 

seguida por uma pecuária de pequena escala tendo frente o agente do capital mercantil 

e/ou urbano. È só com os subsídios que as grandes empresas capitalistas de outras 

regiões do país se apropriaram de milhões de hectares (devastado anteriormente ou 

ainda virgem)  através do acesso à terra pública subsidiada. Acompanhando a frente de 

                                                 
4 Aquela decorrente de processo de migração onde não teve a participação direta do Estado na sua 
movimentação. Contrapondo-se aquele onde a intervenção do Estado é a característica básica, a 
exemplo dos projetos de colonização da Amazônia Legal (Rondônia, Áreas da Rodovia Transamazônica, 
Acre, etc.) prevalecente na década de setenta, quando o Estado chama para si essa função. 
(MESQUITA, 2006) 
5 (ver VELHO, 1972. MARTINS, 1975). 
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expansão6 camponesa aparece mesmo sem ajuda alguma, a frente pioneira7 da 

pecuária de pequena e média escala pouca tecnificada, as madeireiras e serrarias8 

responsáveis pelo aproveitamento de madeira nobre. 

Entre meados de setenta e oitenta foi à vez da frente pioneira formada por 

grandes empresas do Centro-Sul do País que usufruiu da ajuda governamental via 

incentivos fiscais, programas especiais, baixo preço da terra e créditos subsidiados. A 

ação governamental aqui se fez em dois movimentos visando modernizar e incorporar 

novas áreas ao processo produtivo. O primeiro foi o de abrir e asfaltar estradas para 

integrar a Amazônia aos centros de consumo do Nordeste e do Centro-Sul. Essa 

iniciativa complementava e amplificava uma medida anterior do governo federal que 

tinha iniciado com a rodovia Belém-Brasília e depois com a Transamazônica. O 

segundo movimento, a cargo das empresas financiadas por entidades governamentais, 

tinha por objetivo modernizar e organizar as estruturas consideradas “arcaicas”9 da 

                                                 
6 Para Martins (1975), a faixa compreendida entre a fronteira econômica e a demográfica (via de regra 
aquela está aquém desta), não poderia ser compreendida como frente pioneira porque “ não está 
estruturada primordialmente a partir de relações com o mercado” e nem não poderia ser classificada 
como “ economia natural, pois dela saem produtos que assumem valor de troca na economia de 
mercado” e a mesma se caracterizaria por uma “ economia de excedente, cujos participantes dedicam-se 
principalmente à própria subsistência e secundariamente a troca do produto quer pode ser obtido com os 
fatores que excedem as suas necessidades” `”È essa faixa [...] que se pode conceituar como frente de 
expansão.”(p.45/46) 
7 Para Martins (1975) a mesma apresenta como uma fronteira econômica, onde a apropriação da terra só 
pode ser realizada via sua compra. A frente pioneira se exprimiria um movimento social cujo resultado 
imediato é a incorporação de novas regiões pela economia de mercado; Na mesma prevalece a 
produção de mercadorias “ o funcionamento do mercado é que passa a ser o regulador da riqueza e da 
pobreza” (p.45 e 47) 
8 Ver Velho (1972), Mourão e Almeida (1976), Andrade, (1968) e Mesquita (1998). 
9 “Arcaica” ou “tradicional” no sentido de basear-se no trabalho familiar e voltar-se em particular para 
suprir suas necessidade de reprodução. Alguns também denominam essa relação de produção “ de 
produção de subsistência” por dedicar-se basicamente a produtos da cesta básica local, no caso do 
Maranhão, Arroz ,feijão milho e Mandioca. Essas e outras denominações adjetivadas relativas a 
organização do processo de produção da pequena produção ou da agricultura familiar ,se refere a 
economia de excedente, cuja característica fundamental é o trabalho familiar ,o seu vinculo com mercado 
e o “ uso privado da terra devoluta, em que estas não assumem a equivalência de mercadoria” (Martins 
1975, p.46).Diferente, portanto, da produção capitalista onde a terra é privada e as relações de trabalho 
são assalariadas . A figura central nessa forma de organização da produção camponesa é o ocupante ou 
o posseiro, embora, outras relações sejam compatíveis com a mesma. Ou seja, são formas de relação de 
produção não especificamente capitalistas. Há uma infinidade de conceitos de agricultura familiar em 
função das especificidades que a mesma detém. Mas esse de “economia de excedentes” e aquele 
derivado da FAO/INCRA que toma por base o trabalho familiar, o controle dos meios de produção e a 
área média de exploração inferior a 50 hectares, parece ser, na minha perspectiva, o mais adequado. 
Assim, outros conceitos próximos, foram usados nesse texto como sinônimos; pequena produção, 
produção familiar, agricultura de subsistência, agricultura itinerante, produção mercantil simples e a não 
especificamente capitalista. 
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produção agropecuária até então sustentada no trabalho familiar e no posseiro e focada 

na “produção de bens de subsistência”. Este segundo objetivo, parte de uma estratégia 

maior da política de modernização de âmbito nacional, se concretizava via concessão 

de incentivos fiscais e financeiros aos interessados em modernizar o campo. 

A passagem de uma agricultura “tradicional” para outra “moderna” nos 

moldes em que foi (é) implementada no campo brasileiro (isto é, altamente poupadora 

de força de trabalho), veio (vem) sempre acompanhada pela redução do emprego e 

destruição ambiental. A presença do capital no campo também não trouxe o que se 

esperava em termos de renda e/ou de produção de alimentos básicos, e muito menos, 

uma modernização generalizada da agricultura. 

A implantação de projetos pecuários e mais recentemente da soja e dendê na 

Amazônia embora não possa ser acusada (isoladamente) de desestruturação da 

produção de alimentos, ela deteriora o meio ambiente, ocupa poucas pessoas e 

aumenta a concentração da renda e da propriedade da terra. O avanço de relações 

capitalistas restringiu-se a cultura comerciais e/ou atividades como a (soja, eucalipto, 

dendê, pecuária) e a pouquíssimas áreas, hoje (2008) um numero insignificante de 

municípios e microrregiões respondem por uma parte significativa da produção destas 

atividades. 

Essa dinâmica da pecuária, nos anos 70 e 80, se estende por toda 

Amazônia10 e, esteve associada a um movimento mais geral da política regional 

idealizada pelos desenvolvimentista do governo federal. (MESQUITA, 1998, 2002);  

A opção pela agricultura empresarial no Norte e Nordeste, sempre esteve nos 

planos governamentais11 De fato, essa preocupação em ocupar o “espaço vazio”, 

ampliar a “fronteira agrícola” antecedeu a 1970. Estava presente desde a época da 

criação do GTDN (1959) e posteriormente foi reforçada nos planos diretores primeiro da 

Sudene e depois da Sudam. Nesses documentos, Maranhão e Bahia apareciam como 

fronteira agrícola a ser ocupada pelo excedente de mão-de-obra gerada pela reforma 
                                                 
10); Diversa pesquisas realizadas na Amazônia Oriental na década de 90,como a da 
Embrapa/Ufpa/Cirad,mostra a importância da pecuária na dinâmica regional em termos de ocupação de 
espaço e fortalecimento da economia regional (PORRO,2004); (VEIGA et al, 2004). 
11 No Maranhão são criadas inúmeras empresas de economia mista pelo Governo do Estado com o 
objetivo explícito de apoiar a modernização da atividade agropecuária. Entretanto, é com o II Plano 
Nacional de Desenvolvimento – PND (1976-79) e o Plano de Desenvolvimento da Amazônia (PDA), que 
essa estratégia de modernização da atividade aparece explicitada. (MESQUITA,2006).  
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capitalista da lavoura canavieira e da pressão demográfica no semi-árido identificado 

pelo GTDN (GTDN, 1997).  

A prioridade dada à pecuária por diferentes políticas e programas 

governamentais, aliada à dinâmica demográfica do período, 1950/1960, e a ação 

governamental em infra-estrutura de acesso, parecem ser os fatores responsáveis pela 

incorporação de significativas áreas de terras em prejuízo daquelas com lavoura 

branca. Pelo menos nessa fase inicial que se esgota no início dos anos oitenta, 

caracterizada por mudanças radicais em termos espaciais e alteração do perfil 

produtivo da agricultura regional. 

A partir do final da década de oitenta e inicio de noventa outros fatores 

relacionados com o mercado e atores globais entraram em cena, entre eles a maior 

integração dos mercados e a chegada de capitais não subsidiados. Investimentos 

provenientes de outras atividades e origens (locais e de outras regiões e países) 

passam a fluir para a atividade pecuária e do agronegocio à procura de melhor 

aplicação do capital excedente (MESQUITA, 2003).  

Por outro lado, na década de noventa, quando está superado o modelo 

intervencionista, baseado, sobretudo no crédito subsidiado, as transformações 

prosseguem só que em ritmo mais modesto, pontual e seletivo, mostrando que outros 

fatores se articulam a esse processo de mudança na atividade pecuária. Nos anos 

noventa, alem da inserção continua e crescente nos mercados internacionais outros 

fatores não menos importante como a urbanização crescente, redução dos ganhos 

financeiros, mercado consumidor mais amplo e exigente e renda per capita maior, entre 

outros, se somaram aos existentes para imprimir outra dinâmica ao agrobusiness. 

Mesquita (2006), por exemplo, lista três explicações para o fato de a 

pecuária(depois a soja) ser a atividade pioneira de maior responsabilidade pela 

transformação do agrário amazônico. A primeira se relaciona a prioridade com que foi 

tratada pelos governos (federal e estadual) e pela iniciativa privada; e a segunda, pela 

ausência de políticas para a agricultura propriamente dita, sobretudo para a produção 

familiar, e pelo o que a pecuária oferece em termos de garantia, liquidez, segurança e 

retorno frente às demais atividades do mercado interno. E mais recentemente pela 
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elevação da demanda por grãos e carnes induzidos pelo sucesso econômico das 

economias Chinesa, Indiana e da Rússia. 

 

4 O PAPEL DO AGRONEGOCIO NA BALANÇA COMERCIAL 
 

Os dados da balança comercial do país dos últimos 15 anos (1990/2005) 

disponibilizados pelo MAPA permitem visualizar (cf. anexos) aspectos interessantes 

não só sobre a balança comercial em si, mas do papel o que o chamado agronegocio 

(segmentos vegetal e animal) assume neste contexto liberalização da economia. Por 

exemplo, o saldo da balança comercial evoluiu consideravelmente, saiu de um modesto 

patamar de 16 bilhões de dólares para 45 bilhões, ou seja, uma variação de 181%,isto 

é, significa um crescimento anual de 7,1%.Com exceção da segunda metade dos anos 

noventa quando a mesma foi deficitária, nos demais anos foi superavitária. Esse 

crescimento está associado ao bom desempenho das exportações em geral que saiu 

de 34 para 118 bilhões, tendo como destaque o segmento do agronegocio já que ele 

representa cerca de 37% desta performance(em 2005). E de outro lado, o encolhimento 

das importações, especialmente do agronegocio que em igual período caiu de 15% 

para 7 %.(em termos absolutos saltou de três bilhões para 5 bilhões de dólares). 

Por outro lado, quando se analisa o saldo geral do país, se nota a relevância 

que este setor teve (ou tem) na constituição do saldo geral, ele salta de 11 bilhões para 

38 bilhões ,isso significa que em 2005 ele chega a representa 86% deste saldo geral. 

Ou seja, passa a deter um papel ativo na geração de dividas e no equilíbrio do balanço 

de pagamento do pais. Por trás desta mudança quantitativa que se percebe com a 

liberação do comercio exterior iniciada para valer nos anos 90 há também uma 

transformação qualitativa que altera consideravelmente a pauta de exportação, incluído 

novos produtos e ganhando uma dinâmica diferente da anterior os principais produtos 

responsáveis por essa dinâmica se encontram as carnes 441% ,o complexo 

sucroalcooleiro com 325%, frutas com 133% e o complexo soja com 67% (MAPA, 

2006). 

Percebe-se assim que a mudança no agronegocio se faz tanto em termos 

absoluto quanto relativo. À pauta se diversifica e também, se concentra. Dez produtos 
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representam· (2006) cerca de 93% do total exportado, mas perde posição relativa em 

função da ascensão de produtos semi-manufaturados não agrícola como as 

commodities minerais.Em 1997,esse dez produtos representava cerca de 22% do valor 

exportados,contra 46% em 2006.O resultado sua participação na pauta de exportação 

decresceu de 41% (1990) para 37% (2005) . 

Neste cenário, embora inúmeros setores e atividades marquem posição 

ascendente, o destaque é para o segmento de carne e de soja. O primeiro sai de uma 

posição de venda externa de 7% em 90 para 18% em 2005. Para o complexo soja a 

participação nas exportações mundiais também e mais significativa, ele detem 40% do 

mercado de grãos, 23% de farelos e 22% de óleo, enquanto carne bovina fica com 29% 

deste mercado. Em outras palavras esses dois segmentos ou atividades cresceram 

respectivamente  % e % ao ano. Esta maior participação pode ser traduzida em termos 

de volume produzido, área ocupada e produtividade conquistada. A soja no Brasil 

cresceu 102% em área12 (saltou de 11,5 milhões de hectares para 23 milhões/ha. em 

2005), isto é, cerca de 4,85% ao ano. Na Amazônia esse ritmo foi muito mais intenso. 

Quanto ao rebanho de bovino a ascensão foi de 41% ou 2.3% ao ano, em termo 

absoluto saltou de 147 milhões para 207 milhões de cabeça 13.Na Amazônia o tamanho 

e a dinâmica foi fenomenal, enquanto o rebanho salta de 26 milhões pra 74,5 milhões 

(184%), a taxa de crescimento é de 7.% ao ano 

. 

4.1 Fatores de expansão do agronegocio 
 

Um conjunto de fatores de ordem interna, externo, conjuntural e estrutural 

está por trás deste crescimento do agro negocio brasileira e da inserção da Amazônia 

neste circuito capitalista. O crescimento da renda per capita nas economias emergente, 

os incentivos governamentais para os exportadores , as linhas de créditos dos bancos 

estatais o custo relativamente barato da terra e as expectativas de lucros futuros  se 

encontram sem duvida como fatores desta dinâmica recente do agronegocio na 

Amazônia Aliado a isso se verifica também uma mudança nos hábitos de consumos 

                                                 
12 Em volume a mudança ainda foi maior. A produtividade também cresceu. 
13 A produção de aves também deu um salto fenomenal. 
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que incorpora carnes, leite e cereais antes rejeitados. Por exemplo, nos últimos 20 

anos, o consumo médio de carne dos chineses saltou de 20 para 50 quilos ao ano. 

Alterações semelhantes estão em curso na Índia e no sul e sudeste da Ásia. Isso altera 

consideravelmente a demanda por grãos, porque são necessários três quilos de cereais 

(milho/arroz principalmente) para produzir um quilo de carne de porco e oito quilos, para 

um de carne de bovinos.  

 Por outro lado fornecedores tradicionais de tais produtos, como CCE, USA, a 

Austrália e a Nova Zelândia passam durante um período considerável deste período 

analisado por problemas em razão da ocorrência de endemias como da vaca louca, 

peste suínas e de fatores climáticos adversos enchente e secas.  

 

4.2 Concentração e os Territórios da Produção 
 
Um confronto dos dados relativos à soja, pecuária e carvão vegetal permite-

nos nestes 15 anos analisados (1990/05), observar as mudanças espaciais ocorridas 

nas diversas atividades, assim como assinalar os diferentes “territórios da produção “ 

isoladamente e/ou em conjunto ou ainda  as interseções que ocorreram.  

No caso da soja Mato Grosso detem o controle absoluta deste 1990, sozinho 

representa 96% da total da Amazônia, por trás desta produção se encontra os grandes 

esbalecimentos,com mais de 1000 hectares, essa faixa respondem 78% da oferta O Tal 

aspecto se reproduz em termos de meso e microrregiões.Cinco Microrregiões controlam 

86% da oferta deste produto e onze municípios de um total superior a uma centena 

chega a concentrar 72% desta produção total Muito distante aparece o Maranhão com 

apenas 3%! 

O Nível de concentração de rebanho não chega a ser assim tão concentrado. 

Mas Mato Grosso, Pará e Tocantins representa 3/4 deste rebanho total de 26 milhões 

de cabeça de bovinos. Três meso e seis Microrregiões respondem pela 2/3 do rebanho 

regional. Em termos municipais 12 municípios detem quase 1?3 do rebanho! Percebe-

se assim embora também prevaleça certo grau de concentração ele é bem diferente 

daquele observado na soja  
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Para o carvão vegetal principal matéria-prima da produção de ferro gusa a o 

nível de concentração é superior o da pecuária, mas inferior ao da soja. Maranhão e 

Para respondem por 1/4 da oferta do produto. Quatro meso e seis microrregiões 

representam mais de 1/3 da produção; 7 municípios (3 do Maranhão 3 do Para e 1 do 

Mato Grosso) são responsáveis por 40% desta produção. 

Tais dados, grosso modo, mostram que soja se predomina na Meso e nas 

microrregiões a pecuária e o carvão. Esses dados revelam o caráter concentrador de 

tais espaços quando comparados com o universo de área disponibilizada para o as 

atividades bem como o território de cada domina! 

E, quase duas décadas depois, isto é, em 2007 quais as mudanças que 

podem ser visualizadas em termos espaciais e na questão da concentração da 

produção, ou seja, qual foi a direção tomada pelas diversas atividades neste cenário 

neoliberal e que grau de concentração ocorreu? 

Para a soja pouco mudou o Mato Grosso continua representativo (87%); 

assim como a maioria das Micros e municípios anteriores, embora se incorpore nesta 

dinâmica outros Estados como Tocantins e Maranhão que ganham expressão no 

volume produzido e, já aparecem com destaque com microrregiões e municípios. Mas é 

no carvão que a mudança é mais significativa. Outras microrregiões e municípios 

substituem aqueles da década de 90 e o nível de concentração se acentua 

consideravelmente. Tal fenômeno se articula com a demanda acelerada por ferro gusa 

(dos últimos 10 anos) que foi excepcional.Por exemplo; cinco municípios do Para e 

Maranhão respondem por 42% da oferta geral de carvão em 2005. 

Por fim a pecuária continua hegemônica porem menos concentrada nos 

antigos locais, os três representam 58% do rebanho, destacando-se o Para com 24% 

deste rebanho; as microrregiões Paraenses ganham mais relevância, a diferença é que 

a concentração aumentou nas mesmas; Mas é no cenário municipal é que as 

transformações são mais visível espacialmente falando,dois importantes núcleo 

“tradicionais” da pecuária cedem espaço na fila para outros municípios.Espacialmente, 

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

no e, em apenas sete microrregiões, È neste território em que se encontra o principal e 
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mais importante frente de expansão e concentração da produção,em particular, aquelas  

mais lucrativas soja, eucalipto e pecuária, alem do carvão vegetal. 

 

5. CONSEQÜÊNCIAS DO AGRONEGOCIO: E A DIMENSÃO E A DO DESMATAMENTO 
 

O modelo agrícola implementado com a Revolução Verde baseado na 

mecanização e quimificaçao da agricultura que prevalece deste a década de 70, 

assentado na agricultura e pecuária moderna, mas extensiva, e em anos recentes, 

associado com o ciclo de commodities (produção de monoculturas e no carvão vegetal), 

provocou conseqüências irreparáveis nos ecossistemas da Amazônia, Pantanal e dos 

Cerrados. A resultante é nível de desmatamento crescente. Decompondo esse 

processo de desmatamento, sob o ângulo das atividades, nota-se que até 90, ele se 

vincula a agricultura itinerante, a pecuária, a grandes proprietários, e, a médios e 

grandes estabelecimentos. No período pós 1990, além destes fatores discriminados, o 

desmatamento também se articula com a expansão da soja e do carvão vegetal (para 

fabricação de ferro-gusa). Ou seja, ele se vincula internamente à lavoura temporária e a 

pecuária, e externamente ao ciclo de commodities (agrícola e não agrícola) 

(MESQUITA, 2006). A dimensão e velocidade do desmatamento que se verifica neste 

período são impressionantes, particularmente nos últimos cinco anos, quando ele 

assume uma característica mais predadora do que anteriormente14. 

Nos últimos 15 anos (1990/2005) em decorrência de uma serie de fatores já 

apontados anteriormente à soja e também o eucalipto, dendê e a pecuária em função 

da demanda externa favorável, a ocupação de área com soja ganhou uma dimensão 

sem igual, a área com soja e de 24 milhões das quais cerca de % estão na Amazônia e 

a tonelagem colhida chega a 51 milhões toneladas. No caso da pecuária o tamanha da 

área também é descomunal  sendo que neste período de 15 anos acresceram-se cerca 

de x hectares. Essa expansão que é extensiva e, portanto incorpora mais e mais área 

nesta expansão se dar fundamentalmente na Amazônia. Dependendo do local dupla 

(SB) soja e boi responde por uma parcela significativa do desmatamento detectado.  

                                                 
14 No Maranhão, Mesquita (2006) mostra que entre 2000 e 2005, o desmatamento girou em torno de 3,5 
mil/km², ou seja, 350 mil hectares ano o que dá uma taxa de 13% ao ano, contra respectivamente 250 mil 
hectares ou 3,6% ao ano da fase anterior dos incentivos fiscais. 
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Em igual período a taxa de desmatamento anual na Amazônia legal teve 

incrementos significativos. Por exemplo, em 1990 conforme INPE essa taxa (anual) era 

de 1.373.000 hectares, depois salta para 2.905.900 há, decresce em 2000 para 

1.822.600 há e depois conserva esse patamar em 2005 (1.884.600 há.).A área 

desmatada (acumulada) num espaço de dez anos1988/98 cresceu 46 %,ou 3,8% a. a, 

isto é, saltou de 37,8 para 55,2 milhões de hectares!No nível de unidades federativas 

sobressaem quatro na ordem de importância Mato Grosso, Pará, Rondônia e 

Maranhão. Porém dois deles, Pará e Mato Grosso, respondem por mais de 54% deste 

desmatamento, respectivamente 36% e 29% (1990) e 30% e 38% (2005). 

Tão importante quanto o tamanho é o ritmo deste processo de 

desmatamento, na Amazônia ele cresce cerca de 2,1% ao longo dos 15 anos, mas no 

qüinqüênio 1990/95 foi assustador, 16,25% ao ano. Isso significa que em cinco anos, se 

ele tivesse continuado naquele ritmo dobraria o tamanho da área desmatada, ou seja, 

5.800.000 ha, felizmente ele cai para 2.9% a.a (entre 1990/00), mesmo assim uma alta 

taxa.Tomando, os mesmos intervalo, percebe-se que Rondônia e Mato Grosso 

cresceram acima da media ,algo entre 4 a 4,5 % a.a. No período pré-plano Real o 

destaque continua sendo Mato Grosso e Rondônia, respectivamente 21% e 23% a.a , 

enquanto o Maranhão e o Pará ficam em trono de 10%. Já na década neoliberal a taxa 

de Mato Grosso, Pará e Rondônia crescem acima da media regional de 2,9% ao ano. 

Ou seja, ao longo deste período se têm vários picos revezados por depressões, que 

estão associados a um conjunto de fatores de natureza estrutural e macroeconômico, e 

ainda, outros de fundo, conjuntural e microeconômico e, portanto, com determinações 

que nem sempre estão ligados a uma ou outra atividade econômica especifica ou 

particular, mas um somatório de variáveis. (ver gráficos anexos). 

 

6 CONCLUSÃO 
 

A divulgação anual da chamada lista suja, isto é, dos municípios (estados) 

que mais desmatam deixa vulnerável o governo.,cada ministério ou órgão dar sua 

explicação e no seguinte tudo continua como se nada tivesse ocorrido.A razão disso é 

simples, os instrumentos não são aplicados e/ou aplicáveis e o Estado é co-participante 
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direto ou indireto deste processo de devastação Direto ao promover grandes obras de 

seus programas de governo sem o devido cuidado com os aspectos 

ambientais.Indiretamente ao financiar a expansão de outras e incentivar a exportação 

de commodities produzidas nesta região sem a contrapartida dos agentes do capital em 

termos de compromisso aos ecossistemas onde se localizam. 

Por outro lado, órgãos como IBAMA, Instituto Chico Mendes e o Ministério do 

Meio Ambiente não se entendem entre si e nem tem poder algum sobre a expansão da 

pecuária, soja e da extração ilegal de madeira. Essa pratica se efetiva em escala 

geométrica e de forma quase sempre ilegal por todos os ecossistemas envolvidos: 

Cerrados, Pantanal e Floresta Amazônica. As empresas que comandam essa expansão 

ficam à vontade para prosseguir desmatando, o freio ou o cartão vermelho das mesmas 

é dado pelo mercado internacional em termos de preços declinantes. 

Mas por outro lado é preciso alertar também que esse desmatamento de hoje 

é a resultante de um somatório de forças que agem há muito tempo na região e que se 

somam a outras novas. As migrações espontâneas que se intensificam com a 

integração da região nos 50 e 60, tendo como referencia maior a abertura e depois o 

asfaltamento da principal e mais importante Br de todos os tempos a Belém /Brasília 

não pode ser esquecido como fator fundamental deste processo, pois graça a ela, essa 

área passa rapidamente a incorporar milhões de hectares ao processo produtivo e com 

eles outros milhões de pequenos agricultores e centenas de empresas, todos ávidos 

por lucros fáceis e de curto prazo, e, portanto um dos primeiros motores deste do 

desmatamento. 

Após essa etapa e com o surgimento de uma política regional ativa, baseada 

primeira nos incentivos fiscais a grandes empreendimentos capitalistas, exercida pela 

Sudam nos anos 70 e 80;, o estado e a iniciativa privada direcionam suas ações a 

implantação e abertura de megas investimentos como a construção de grandes obras 

de integração, ou seja, montagem de infra-estrutura produtiva de cunho rodoviário, 

hidroelétricas, ferrovia, gasoduto e portos de escoamentos, torres de transmissão, etc, 

quer dizer, nesta etapa novos atores e co-adjuvantes se juntam aos anteriores neste 

processo violento de devastação . 
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Na década de noventa dois importantes fatores entra em cena na 

intensificação e consolidação da agropecuária na Amazônia, e que também interfere no 

desmatamento, trata-se da criação de centenas de projetos de assentamento de 

reforma agrária coordenado pelo INCRA| e o funcionamento dos fundos públicos 

constitucionais FNO, FNE e FCO, como alternativas a decadente e excludente modelo 

anterior de desenvolvimento regional, que dará um novo alento a produção de 

pequenos e médios produtores voltados a pecuária de leite e a diversificação da 

agricultura na Amazônia. Paralelamente a essa ação corre os Planos Governamentais 

(FHC e LULA) Avança Brasil e agora o PAC focadas em grandes eixos, sobretudo em 

infra-estruturas básicas e destinadas a atração para a Amazônia do agronegocio e de 

empresas mineradoras. 

 Inúmeros estudos sobre os fatores determinantes do desmatamento 

especialmente aqueles que tomam a pecuária como a variável determinante de quase 

tudo serve para explicar apenas parcialmente a questão, quando muito. A pecuária tem 

relevância sim e pode explicar o desmatamento de microrregiões inteiras da Amazônia, 

localizadas no MT, Pa, Ro e Ma, mas não dar para esquecer que há outras atividades, 

nestes mesmos estados, e em outros, que precisa ser levado em conta, como a 

expansão geométrica da soja (MT. Ro, Ma) do carvão vegetal (Pa e Ma) e de outras 

monoculturas não apontadas como o eucalipto (Maranhão), dendê (Pará) e cana de 

açúcar (RR) e ainda a extração de madeiras para olarias e no ataque as reservas 

indígenas que contem madeira nobre. A soja, por exemplo, nos dias atuais junto com o 

carvão vegetal em determinadas áreas de vários estados em razão do ritmo persistente 

de crescimento já detém essa dinâmica do desmatamento em vez da pecuária. 

(MESQUITA, 2006). 

Em outros termos, o aquecimento do mercado de commodities decorrente da 

demanda externa que prevaleceu até a Crise Americana de 2008, pode sem duvida ser 

apontado como o principal motor deste processo de expansão da soja e pecuária, e por 

tabela, o desmatamento registrado nos últimos anos na Amazônia. Mas não dar para 

esconder que outro grande culpado, talvez ate em maior grau, é o Governo Brasileiro 

que planeja e fiscaliza mal; orienta e pune de forma pontual e pouco monitoriza suas 

ações neste espaço. Ao contrario o Estado sistematicamente tem oferecido meios e 
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mais meios para o grande capital agir impunemente, inclusive contra produtores 

familiares, povos e comunidades tradicionais na ocupação de terra publicas, reservas 

indígenas. Combinado a isso se tinha um quadro favorável de expectativa de lucros que 

move as empresa, a impunidade garantida pela justiça e a desorganização secular que 

prevalece do “mercado de terra” que deixa os grileiros à vontade para se apropriarem 

das terras publicas. Em síntese são essas questões estruturais que estão na raiz 

destes problemas da Amazônia e que não tem perspectiva alguma de alterar em curto 

prazo. 

 

 

 
SUMMARY 

 
Reveals as the increasing demand for foods that’s decurrent 

of the high taxes of economic growth of the emergent 

economies as China, Russia, India that we can observe in 

last ten years functioned as one of the determinative factors 

of expansion of the of commodities’ production, in particular, 

soy, cattle and of the vegetal coal, beyond dendê and of 

eucalyptus, in the Brazilian Amazônia and also for the 

uncommon growth of the deforestation, in this neoliberal 

period (1990/2006). Although not to have a regional politics 

and/or an agricultural development politics as it had in the 

past, the Brazilian State indirectly is the responsible greater 

for this productive performance and ambient crisis and for the 

displacement of these activities to the Amazônia. 

Key-Words: Demand for foods; NICs growth; Agribusiness; 

Brazilian Amazônia; Deforestation. 

 

 
 
 
 
 



 20

 
 

REFERENCIAS 

 

 

ALMEIDA, Alfredo Wagner Berno de ___; et al. Economia do babaçu: levantamento 

preliminar de dados, São Luís, MIQCB/Balaios Typografia, 2001. 

_________. Guerra Ecológica nos Babaçuais: o processo de devastação das 

palmeiras, a elevação do preço de commodities e aquecimento do mercado de terra na 

Amazônia. São Luís, Lithograf, 2005. 

Banco Mundial. Causas do desmatamento da Amazônia Brasileira. Brasília. Junho, 

2003. 82 p 

GTDN. Uma política de desenvolvimento econômico para o nordeste. Revista 

Econômica do Nordeste. V. 28, nº. 4; out./dez, 1997. 

IMESC (instituto maranhense de estudo econômico e social e de cartografia). A 
dinâmica recente do desenvolvimento do Maranhão: diagnóstico e perspectivas, 
relatório de pesquisa, São Luis-Ma, 2008. 

IBGE. Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. Censos Agropecuários do 
Maranhão. Rio de Janeiro, 1995-96 e 2006. 

_____. Sistema IBGE de Recuperação Automática - SIDRA. Disponível em: 

www.sidra.ibge.gov.br/bda/territorio/carto.asp?func=imp&z=t&o=10&i=P. Acesso em: 01 

abril de 2008 

INPE. Instituto nacional de pesquisas espaciais, Prodes taxas anuais. São Paulo,2008. 

MAPA. Secretaria geral de organização para exportação-CGOE, Brasília, 2007. 

MESQUITA, Benjamin Alvino de. A dinâmica da agricultura maranhense no período 
1970 a 1995. Natal, 1998. 

________. Ação Governamental, Mercado e a Cadeia produtiva: uma análise sobre 

o sistema de comercialização da pecuária maranhense, Paris, 2003. 



 21

_______. A crise da Economia do Babaçu no Maranhão (1920-80). Revista de 
Políticas Públicas, v. 2, n. 2 jul./dez. 1996, São Luís UFMA/MPP, 1998.. 

---------------Expansão e transformação da pecuária bovina no Maranhão sob a ação 
governamental e as forças de mercado: Ritmos e rumos da ação do capital no 
período de 1970/200. São Luis. 2006 tese (doutorado).,co-tutelle, Université de la 

Sorbonne Nouvelle, PARIS 3 /UFMA 

PAULA, Ricardo Zimbrao Affonso de, MESQUITA, Benjamin Alvino de. A dinâmica 

recente, impacto social e perspectivas da economia do estado do Maranhão – 

1970/2008. In: ENCONTRO REGIONAL DE ECONOMIA, 13., Fortaleza, 2008, Anais... 

Fortaleza: BNB, 2008. 

Porro, R. Expansão e trajetórias da Pecuária na Amazônia: vales dos rios Mearim e 

Pindaré - Maranhão. Brasília: Ed. Unb, 2004. 

SILVA, José de Ribamar Sá. Segurança alimentar, produção agrícola familiar e 

assentamentos de reforma agrária no Maranhão. São Luís: EDUFMA, 2008. 

Universidade Federal do Maranhão 

VELHO, Otavio Guilherme, Frente de expansão e estrutura agrária, Rio de Janeiro: 

Zahar Editores, 1972. 

 
 
 
 
 

 
 



 22

ANEXO 
 
 
 
 

BRASIL - PIB do agronegócio e taxa de câmbio nominal (1995 – 2006) 
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