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RESUMO 

 

A agropecuária por um lado é uma atividade econômica de grande importância para 
o país, por outro lado pode levar a diversos impactos ambientais. Impactos esses que 
interferem diretamente no ambiente, como desmatamentos, desequilíbrio da fauna, 
degradação de solos e águas, ameaça a povos indígenas, dentre outros. O trabalho 
procurou contrastar os aspectos positivos e negativos relacionados à atividade na 
Amazônia Legal, por meio de uma pesquisa bibliográfica e efetiva. A análise constata 
que o preservacionismo não parece realista e viável, porque os ecossistemas tendem 
sempre e inevitavelmente serem alterados para atender às demandas de recursos 
para a humanidade. A exploração não pode acontecer de forma desordenada e 
aleatória, sem cuidados mínimos que visem à disponibilidade futura de tais recursos. 
O elevado rendimento proporcionado pela pecuária e pela indústria agrícola torna 
muito difícil a efetiva aplicação de soluções que facilitem a conservação apenas por 
meio de leis que restringem. É preciso que ações contra degradação sejam eficientes.  
 
Palavra-chave: preservacionismo; degradação; sustentável; gestão ambiental.  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

ABSTRACT 

 

Agriculture on the one hand is an economic activity of great importance for the country, 
on the other hand it can lead to several environmental impacts. These impacts that 
directly interfere with the environment, such as deforestation, fauna imbalance, soil 
and water degradation, threaten indigenous peoples, among others. The work sought 
to contrast the positive and negative aspects related to the activity in the Legal 
Amazon, through a bibliographic and effective research. The analysis finds that 
preservationism does not seem realistic and viable, because ecosystems always and 
inevitably tend to be altered to meet the demands of resources for humanity. 
Exploration cannot take place in a haphazard and random manner, without minimum 
care aimed at the future availability of such resources. The high yield provided by 
livestock and the agricultural industry makes it very difficult to effectively apply 
solutions that facilitate conservation only through restrictive laws. Actions against 
degradation must be effective. 
 
Keyword: preservationism; degradation; sustainable; environmental management. 
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1 INTRODUÇÃO   

 

Muito se tem sido escrito sobre a magnitude da região amazônica, dos 

problemas, das soluções e das potencialidades. A inclusão social, o desenvolvimento 

adequado e a redução da destruição crônica dos recursos naturais da região vão 

depender de ações óbvias de maiores investimentos em preservação, de assistência 

técnica, de infraestrutura social e de vencer o atraso que se torna irreversível (ALVIM, 

1972). 

A Amazônia não é homogênea, ela é dividida em nove Estados e cada um 

deles, como se fosse um país, apresenta diferentes tipos de atividade econômica, 

formação histórica, social e política, no qual exige tratamento diferenciado. No que 

concerne ao setor primário verifica-se a alta participação no PIB estadual para os 

Estados de Mato Grosso, Maranhão, Tocantins, Acre e Rondônia. A participação 

relativa do setor primário na economia do Estado do Pará vem sendo ofuscado pela 

magnitude do setor mineral. Quanto ao Estado do Amazonas, a dimensão relativa e 

absoluta do setor primário é baixa decorrente do polo industrial da Zona Franca de 

Manaus. A inclusão das áreas de cerrados na Amazônia Legal tem sido motivo de 

diversos equívocos na contabilidade da destruição das florestas tropicais (REBELLO; 

HOMMA, 2009).  

Na panóplia da discussão sobre os destinos da Amazônia duas propostas se 

destacam para a redução dos desmatamentos e queimadas na região. Uma a que 

defende a utilização sustentável da floresta mediante a criação de reservas 

extrativistas, reservas de desenvolvimento sustentável, manejos florestais 

comunitários, reservas marinhas e outras acepções nesse sentido. Esta proposta 

constitui a bandeira de luta dos movimentos ambientalistas, alguns governos 

estaduais, governos de Países desenvolvidos, instituições internacionais, os 

Ministérios do Meio Ambiente e do Desenvolvimento Agrário, o Partido dos 

Trabalhadores, o Partido Verde, etc. O líder sindical Chico Mendes (1944-1988) 

constitui o ícone deste modelo de desenvolvimento considerado sustentável  

(BECKER, 2004). 

Nessa conturbada discussão sobre os destinos da Amazônia duas propostas 

se destacam para a redução dos desmatamentos, sobretudo, por parte dos 
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movimentos ambientalistas são a de completa negação para a atividade pecuária, 

silvicultura e grandes projetos como a expansão dos grãos (Meirelles Filho, 2007). 

Na vertente oposta situa a defesa da utilização da Amazônia, das áreas já 

desmatadas como a maneira de reduzir o desmatamento e, de propostas ambientais 

como mecanismo de troca. Entre os defensores desta proposta situam àqueles 

interessados na perpetuação do modelo, Ministério da Agricultura, Pecuária e 

Abastecimento, Federações de Agricultura, Confederação da Agricultura e Pecuária 

do Brasil, classes produtoras, empresários e setores ligados ao agronegócio, políticos 

defensores do desenvolvimento para gerar renda e emprego (HOMMA, 2003). 

Essas duas propostas polares apresentam grandes limitações. A primeira pela 

impossibilidade econômica e social de atender a um grande contingente populacional. 

Os Estados da Amazônia Legal apresentam padrões de desenvolvimento econômico, 

social, político e histórico diferenciados. O segundo enfoque, pela carência de 

tecnologias agrícolas e ambientais, de propostas concretas, do baixo padrão 

educacional da população e da ineficiência do setor público corre o risco da 

perpetuação da destruição dos recursos naturais ainda por longo tempo 

(ABRANOVAY, 2010). 

O objetivo deste trabalho está na análise das duas visões, a preservacionista 

dos grupos mais conservadores como as ONGs, e a ruralista como é o caso das 

empresas de tecnologia e produção de alimentos. Fora levado em consideração fatos, 

fatores e estudos de ambas as partes para a explanação de cada ponto de vista e o 

consenso mais viável levando em consideração não os interesses de cada grupo, más 

sim o meio ambiente. 
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2 AMAZÔNIA SUSTENTÁVEL 

 

2.1 A Fronteira da Diversidade 

Com grande diversidade natural, tecnológica, social, cultural e econômica, a 

Amazônia Legal é uma região em crescente processo de mudança que difere muito a 

imagem difundida pelo mundo,  não é um espaço homogêneo caracterizado pela 

presença que a identifica com uma cobertura florestal tanto interna quanto 

externamente (VERÍSSIMO, 2011). 

 

              Figura 01 – Amazônia Legal 

 

    Fonte : Instituto Socioambiental, 2009 

 

Esse espaço regional denominado Amazônia Legal, consolida uma 

participação no processo geral de transformação territorial do Brasil e, 

especificamente, às mudanças ocorridas no uso da terra, a qual a expansão e 

intensificação da agropecuária acaba sendo determinante, na sua maioria, a 

demografia dinâmica e econômica desta região continental (MEIRELLES FILHO, 

1986). 

Contudo ao invés de reproduzir, como era feito nas áreas de incorporação 

agrícola antigas, estruturas preexistentes, a expansão recente da fronteira do 
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agronegócio na Amazônia constitui, antes de mais nada, uma ideologia tecnificada,  

na qual a inovação é o elemento central, e explica o novo perfil produtivo do agro na 

região (MAPA; IBGE, 2004). 

O sentido da distribuição dos cultivos de lavouras, em especial da soja, milho e 

arroz, assim como do algodão na região amazônica, tem sua dinâmica associada, em 

grande parte, especificamente à pesquisa científica, que possibilitaria a adaptação e 

cultivo de novas espécies vegetais que antes eram características do cerrado, assim 

como ao mesmo tempo o uso intensivo de máquinas, insumos e equipamentos, que 

são parte determinante dos elevados índices de produtividade que lá são alcançados 

(DOMINGUES;  BERMANN, 2012). 

O cultivo de grãos em grande escala é potencializado principalmente, nas áreas 

dos cerrados da Amazônia Legal, Mato Grosso, Tocantins e sul do Maranhão, onde 

predomina um clima com período seco e definido, sua topografia plana, permite a 

mecanização, os solos apresentam condições e características que respondem à 

moderna tecnologia aplicada sobre a cultura (INPE, 2020). 

No mesmo contexto, a distribuição espacial das principais lavouras sazonais e, 

em especial, do cultivo da soja, revela a imagem atual de uma dinâmica territorial que 

junta inovação tecnológica à expansão plurilateral de cultivos modernizados que antes 

predominava em áreas de cerrado de baixa densidade populacional. Estas áreas eram 

tradicionalmente ocupadas pela pecuária extensiva e extrativista ou estavam 

encobertas por vegetação original de cerrado, às quais se associavam características 

naturais e que limitavam seu potencial de produção e crescimento (DALL´AGNOL, 

2016). 

A expansão do agronegócio na Amazônia Legal, tem premissas iniciais que 

partiram do sudeste de Mato Grosso nos anos 80,  no meio da década atingem a 

região central do estado,  nessa dinâmica, novos padrões de uso agrícola da terra vão 

se consolidando nas áreas de ocupação mais estabilizadas, já no eixo central da BR-

163 aparecem grandes áreas de expansão agropecuária e de grande escala, já em 

meados da década de 90, o deslocamento das áreas de produção se segue em 

direção ao centro-sul e para o centro-norte do Estado de Mato Grosso, e em entrando 

nos Estados de Rondônia e Pará (GAZZONI, 2013). 
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Hoje, o crescimento de alguns polos de expansão reflete a implementação de 

políticas estaduais de incentivo a cultivos comerciais fora das áreas de expansão, nos 

cerrados de Mato Grosso, Tocantins e de Balsas, no sul do Maranhão e Piauí (MAPA, 

2009). 

O efeito da agricultura capitalizada na Amazônia inova o conceito histórico do 

uso da terra de uma região cuja economia girava em torno da atividade extrativa 

mineral e do extrativismo vegetal, cuja sobrevivência, na atualidade, depende, em 

grande parte, do empenho das comunidades locais em preservar suas formas 

coletivas de apropriar-se ao uso dos recursos naturais, para isso contam ainda como 

forte de apoio a ajuda internacional (HOMMA, 2003). 

Evidências sinalizam importantes mudanças na estrutura e desempenho do 

setor agropecuário da região amazônica, muitas associadas à criação de novas 

tecnologias, meios e culturas no campo, afetando assim o ambiente natural,  

(desmatamento, erosão e poluição hídrica, entre outros ), essas recaem sobre a 

geração de renda, emprego e em geral sobre a vida da população local (REBELLO, 

HOMMA, 2005). 

A criação de novos povoados, vilas e cidades, constituem fator preponderante 

a expansão da agropecuária nessa imensa região, a vida econômica das populações 

era pautada, até há bem pouco tempo, pela acessibilidade ditadas pelo traçado dos 

rios (VIEIRA, 2006). 

Não só a expansão agropecuária está  associada com a dos demais setores 

econômicos, existe uma ordem no sentido de que o crescimento da agropecuária 

antecede o crescimento da indústria e dos serviços, a expansão da produção e a 

contínua intensificação das áreas incorporadas às atividade agropecuárias ampliam a 

demanda interna e atraem investimentos e oportunidades não só para o setor 

industrial e de serviços que está diretamente ligado na agronegócio na Amazônia  

(HOMMA, 2005). 
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Figura 02 – Pecuária Extrativista 

 

Fonte : infoescola.com.br, 2012 

 

 

Figura 03 – Pecuária Tecnificada 

 

Fonte: agroemdia.com.br, 2018 
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Figura 04 – Pastagem Degradada 

 

Fonte: amazônia.org.br, 2015 

 

 

Figura 05 – Lavoura sobre pastagem degradada 

 

Fonte: ibge.gov.br, 2017 
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2.2 Legislação Ambiental Brasileira 

A Legislação Florestal é entendida por um conjunto de leis que regulamentam 

a exploração e uso dos recursos das florestas. Os primeiros dispositivos no Brasil 

voltados aos recursos e à proteção de áreas têm seu primeiro relato ainda no período 

em que o país era colônia, o principal objetivo era garantir que o solo, a vegetação, a 

água e seus recursos fossem controlados. Este conjunto de leis é desde então 

alterado frequentemente (MEDEIROS, 2006). 

O Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis 

(IBAMA) tem atuado e assegurando a sustentabilidade ambiental em todo território 

brasileiro. As ações fiscalizadoras do órgão tem sido descentralizadas em função da 

extensão do território nacional, que por ser muito grande, houve a necessidade de 

passar da União para os Estados e Municípios o controle e a gestão florestal. 

(IMAZON, 2002). 

Fazendeiros e empresários do meio rural com apoio político abriram as 

discussões sobre a criação de um instrumento jurídico que fosse capaz de proteger o 

meio ambiente e em paralelo suprir a necessidade de crescimento do país - O Código 

Florestal. (MIRANDA, 2008). 

Haviam interesses controversos de grupos sociais  que circundavam o tema, 

principalmente interesses de produtores rurais e opostos de  conservacionistas.  Em 

2011,  no Congresso Nacional tramitou a mudança do Código Florestal Brasileiro de 

1965, projeto do deputado federal Aldo Rebelo, propunha  grandes no contexto 

agroflorestal brasileiro. Perante esta proposta duas posições políticas surgiram e 

foram definidas como a bancada ruralista e na oposição, a bancada ambientalista 

(SOS FLORESTAS, 2012). 
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2.2.1 Legislação no Bioma Amazônico 

Na primeira década do ano 2000, a Amazônia Legal sofreu grandes mudanças 

em função do desmatamento. Na discussão do Novo Código Florestal o foco era a 

intensificação das ações do governo no combate ao desmatamento e proteção dos 

recursos naturais. (MEDEIROS, 2006). 

A intensa exploração no decorrer dos tempos na Amazônia vem nos mostrar 

que as políticas ambientais determinam o quanto dessas florestas estão sendo 

conservadas. A expansão da fronteira econômica sobre a região que vem trazendo 

consigo  a geração de renda e  removendo as florestas do caminho (CAPOBIANCO, 

2002). 

O processo de exploração na Amazônia começou 40 anos após a abertura 

das primeiras estradas e já perdeu uma grande área de floresta, e possui outra já 

explorada. Estudos mostram que a Amazônia perdeu 12% da sua cobertura vegetal 

nos últimos 30 anos e apesar das tentativas do governo de controlar o desmatamento, 

todo ano florestas naturais são destruídas e incham o números da quantidade de 

áreas desmatadas (GONÇALVES, 2005). 

 

2.2.2 O Código Florestal Brasileiro 

Aprovado pela primeira vez no ano 1934, o Código Florestal (Decreto n° 

23.793/1934) foi adotado partindo do pressuposto de que as florestas deveriam ser 

conservadas e que os outros ecossistemas naturais seriam de interesse de toda a 

sociedade, e estabeleceu que as florestas consideradas em conjunto constituíam bem 

de interesse comum a todos os habitantes do país.  Como uma reação ao 

desmatamento essa lei surgiu quando a plantação de café começara a substituir a 

mata atlântica. Em 1964 foi sancionado o chamado Novo Código Florestal Brasileiro, 

e nessa nova lei contemplava que a floresta e as demais formas de vegetação 

passavam, assim, a ser de interesse comum da população pelo seu valor ambiental e 

não apenas pela sua utilidade (AHRENS, 2003).  

O escopo do Novo Código Florestal ainda não vinculava o conceito de área de 

reserva natural e não obrigava a conservação de áreas como campos e cerrados. 
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Também não apresentava o termo Reserva Legal, fixava apenas algumas restrições 

à exploração de áreas de florestas, autorizando o desmatamento da propriedade em 

50 % na região amazônica e 80 % no restante do Brasil, e mantinha 50% de áreas 

preservadas no bioma amazônico e somente 20 % nas outras regiões do país, o texto 

contemplava também restrições a exploração da floresta em Áreas de Proteção 

Permanente  (CUNHA, MELLO-THERY, 2010). 

Em 1981, a lei n° 6.938 foi criada e iria instituir a Política Nacional do Meio 

Ambiente, como um bem jurídico e ambiental passa a ser vista a vegetação nativa. 

Essa lei de maneira geral, estabeleceu princípios sobre ações do governo para que o 

equilíbrio ecológico fosse mantido; restrição uso do solo; fiscalização dos recursos 

ambientais; planejamento; preservação de áreas ecossistêmicas; controle e 

zoneamento; incentivo a pesquisas; recuperação de áreas degradadas, entre outros. 

O objetivo disso era a comunhão do desenvolvimento econômico-social com 

preservação do meio ambiente, definindo equilíbrio ecológico em áreas prioritárias, e 

o interesse da  União, Estados e Municípios estaria vinculado a preservação dessas 

áreas. (BRASIL, 2004). 

2.2.3 Novo Código Florestal Brasileiro 

Entre 1981 e 2012 várias discussões e debates foram feitos sobre o Código 

Florestal e suas mudanças possíveis. A nova proposta do foi aprovada na Câmara 

dos Deputados no início de 2012, o texto passou pelas 3 comissões do Senado antes 

de ir a Plenário. A grande preocupação dos ambientalistas era em relação às Áreas 

de Preservação Permanente (APPs), em áreas de contingente populacional, que 

segundo o texto, promoveria a flexibilização da exigência de recuperar essas áreas, 

dando liberdade para os estados determinarem a recomposição delas de acordo com 

seus interesses e necessidades. (BECK, 2012). 

O Projeto de relatoria do deputado Aldo Rebelo Lei (PL nº 1.876/99) sobre a 

reforma do Código Florestal iniciou as discussões a partir de um texto que trazia 

proposta de várias alterações, ele propunha anistia aos desmatadores, que era fim da 

obrigação de recuperar as áreas desmatadas antes de 22 de julho de 2008, como 

topos de morros, margens de rios, restingas, manguezais, nascentes, montanhas e 

terrenos íngremes, esta anistia se justificava pelo fato que lá em 1964 o governo 
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incentivava o desmatamento de áreas para a exploração agropecuária sem qualquer 

limitação, e sendo assim como poderia autorizar e depois punir, entretanto abriu-se o 

precedente de desobrigar a recomposição da floresta nesses termos. (SOUZA, 2011). 

A área rural consolidada foi criada a partir da proposta de lei nº 1.876/99, e 

configurou que a ocupação existente até a data proferida, com edificações, 

benfeitorias e atividades agrosilvopastoris em quaisquer espaços, inclusive áreas 

protegidas estava assegurada pela lei. (SOS FLORESTAS, 2020). 

2.2.4 A Reforma do Novo Código Florestal (Lei 12.651/2012) 

A reforma do Código Florestal colocou em perigo a Legislação Florestal, 

diversas conquistas apresentadas pela edição da lei de gestão de florestas públicas 

foram enfraquecidas. Mudanças que poderão proporcionar grandes prejuízos ao 

bioma amazônico (SOS FLORESTAS, 2012).  

Após toda discussão sobre a alteração do Código Florestal, o novo texto foi 

aprovado, em 2012, uma das grandes percas argumentado pela bancada 

ambientalista diz respeito às APPs que foram reduzidas nas margens ao longo de 

cursos d'água e além disso, o atual texto autorizou a continuidade das atividades 

agropecuárias, de ecoturismo e de turismo rural em  áreas de preservação 

consolidadas até 22 de julho de 2008, o que se reforçou a questão da anistia aos 

exploradores de  APPs até a data (GIRARDI, 2015). 

O texto da reforma aprovado em 2012 tinha como maior enfoque a 

regulamentação definitiva das Áreas de Preservação Permanentes (APPS), com suas 

regras e deveres a serem cumpridos para a preservação e recuperação de locais 

degradados, manteve a proposta de reserva legal no bioma amazônico de 80% nas 

áreas de florestas e 50% de reserva nas áreas de transição (ALTAFIN, 2011). 
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2.3 Impactos Socioambientais (Visão Ambientalista) 

Em uma propriedade rural, com a exploração de 50% da área, o proprietário 

tende a adquirir mais terra, sabendo que poderá usá-la de diversas formas, 

transformando em pastagem ou realizar atividades voltadas a cultivos agrícolas, 

aumentando assim desflorestamento nas regiões dos módulos agropecuários. No 

censo Agropecuário de 2006, mostra que na região Norte, áreas voltadas para 

atividades agropecuárias, estão em sua maioria formadas por pastagem e em 

segundo lugar sendo exploradas por lavouras temporárias e permanentes (SOUZA, 

2011). 

A medida que anistia aos crimes ambientais contra os desmatadores e  acaba 

com a obrigação de recuperar áreas desmatadas até 2008 da floresta amazônica, 

compromete a eficácia das leis. Naquele ano o desmatamento ensaiou um pequeno 

crescimento, porém através da intensificação das ações do governo de combate ao 

desmatamento fora contido sem maiores prejuísos (BRASIL, 2012). 

Na atividade do cultivo em função de lavouras comerciais, foi gerado aberturas 

de fronteiras, criando cidades, transformando os pequenos povoados urbanos em 

maiores centros. Processo tal que instaurou uma cadeia de mudanças sem que 

houvesse precedentes na história do Brasil (GONSALVES, 2005). 

A partir de 2004 verificou-se que, a soja surgiu como um novo astro nas 

fronteiras da floresta como causador de destruição. Identificou multinacionais na área 

que formavam quase um monopólio no processamento de soja, suprindo de matéria-

prima a indústria de produtos derivados para consumo humano e animal. Essa 

indústria age no setor de fornecimento de praticamente toda a cadeia produtiva, 

sementes, agrotóxicos, implantação de infraestrutura (portos e armazéns) e 

desfavorecendo o desenvolvimento regional. (ARAUJO; MELO, 2008). 

Dos impactos sociais e ambientais destaca-se os advindos de tecnologias 

modernas de cultivo, como: compactação, impermeabilização e erosão dos solos  

causados pelo uso intenso de máquinas agrícolas; águas, alimentos e animais 

contaminados por agrotóxicos; áreas extensas danificadas pela retirada da vegetação 

natural; rios e reservatórios assoreados; novas pragas aparecendo ou aumento das 
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já conhecidas; sobrevivência de espécies vegetais e animais em risco com a perda 

de seus habitats naturais; e alterações no clima local (CUNHA, 1994). 

Grandes espaços são ocupados por empresas no campo, que eram antes 

cultivados por famílias, o emprego foi reduzido e a capacidade de produção de 

alimentos tradicionais comprometido, causando insegurança alimentar na população. 

Tal movimento levou ao aumento do deslocamento de pequenos produtores, em 

consequência de conflitos sociais ou da comercialização de áreas, ocasionando 

expulsão desses pequenos de suas áreas. (ARAUJO; MELO, 2008). 

Por causa dos incentivos para a monocultura da soja, a oferta de terras para 

cultivo e a introdução de técnicas inovadoras com sementes mais adaptadas ao clima 

tropical da Amazônia foi o que caracterizou os interesses pela região. Na busca por 

incremento da produtividade, fertilizantes, mecanização da produção, e o uso de 

sementes modificadas geneticamente causam prejuízos ao solo. A expansão da soja 

sobre as áreas de floresta vem trazendo devastação a grandes extensões de floresta, 

apesar de muitos produtores agrícolas estarem utilizando antigas pastagens para 

plantar soja (SERRA, 2004). 

2.3.1 Produção Agrícola na Amazônia 

No ano de 2004/05, foram plantados 1,2 milhões de hectares de lavouras de 

soja na Amazônica brasileira, o que representativamente significava cerca de 5% da 

área plantada no país. Nos anos subsequentes esses números tenderam a ser 

maiores de florestas convertidos em campos de soja na Amazônia, ainda com base 

nos estudos que apontam que a fragilidade do solo da região, não sustentaria por 

muito tempo as lavouras, não mais que três anos, e alertam para uma possível 

contaminação de camadas de lençóis freáticos por agroquímicos (BERMANN, 2008). 

De 2002 até abril de 2006, estima-se que foram desmatados 70 mil quilômetros 

quadrados da Floresta Amazônica, sendo que 67% dessa área foram destruídos 

ilegalmente (GREENPEACE, 2006).  

A área que corresponde à região noroeste do estado do Mato Grosso,  onde 

apresenta uma grande extensão de terras protegidas, vem sofrendo fortes pressões 

devido a interesses econômicos diversos, a exploração de minérios, madeira e  
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expansão da pecuária, conflitando com as populações locais e comprometendo a 

biodiversidade da floresta. Essa região do estado é a que mais cresce em termos 

demográficos (BERMANN, 2008). 

O avanço agrícola quer dominar a região de Floresta Amazônica que 

representa um dos ecossistemas vegetacionais de maior importância do mundo,  a 

colaboração na regulagem climática, por meio da evapotranspiração e sequestro de 

carbono, e na conservação da biodiversidade, é que viabiliza sua conservação (ISA, 

2005). 

O surgimento de novos núcleos rurais no noroeste do Mato Grosso se deve boa 

parte ao crescimento das demandas e atividades ligadas a terra. A absorção de um 

grande contingente de pessoas que exercem atividades culturais nas áreas recém-

desmatadas, o que se configura como alternativa de um ciclo que tende a ser curto 

(BERMANN, 2008). 

 

Figura 6 - Lavoura e Floresta 

 

Fonte: Greenpeace, 2006 

 

Na análise do processo de avanço da cultura de soja na região do noroeste do 

estado do Mato Grosso se fundamenta-se indicativos que esta expansão ocorre por 

meio áreas utilizadas anteriormente para pecuária,  por outro lado o aumento do preço 

da terra na região amazônica está ligado as melhorias de infraestrutura, utilização  de 
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agricultura modernizada, isso vem transformando as atuais atividades predominantes 

na região e essa são responsáveis uso predatório da floresta (SERRA, 2004). 

O processo de expansão da fronteira agrícola trás uma crescente 

modernização da produção, porém muitos trabalhadores ficam excluídos desses 

processos e tendem a serem deslocados para áreas marginais, e acabam 

contribuindo para a abertura de novas áreas ou expandem o alcance das já existentes 

(MUELLER, 2002). 

A maior das consequências do processo de expansão agrícola nas regiões 

Norte e Centro-Oeste é a concentração fundiária, monoculturas mecanizadas e  

sistemas produtivos de grandes fazendas de gado . Padrões culturais e produtivos 

das comunidades locais e regionais são subordinados a novos modos e adaptar-se a  

padrões pre estabelecidos de outras regiões. (SOARES FILHO, 2005). 

Investimentos em infraestrutura, como hidrovias, portos, armazéns e estradas,  

na região têm incentivado o desflorestamento. Essas explorações ocorrem em média 

85% a cinquenta quilômetros de alguma estrada. A monocultura da  soja é a que 

menos emprega trabalhadores por área (ISA, 2005). 

O que mais incentiva ação de grileiros ou posseiros no processo de 

desmatamento é que em todas as etapas os direitos de propriedade são assegurados 

com a ocupação física da terra, presença que é muito mais importante do que qualquer 

documento de posse (CASTRO, 2001) . 

Em análises estatísticas, concluiu-se que a taxa de desmatamento esta 

correlacionada a expansão da fronteira agrícola, cerca de 50% é devido ao incremento 

do cultivo de soja . Em escala municipal existe uma relação que indica que a soja não 

é o único fator que determina a abertura de novas áreas, e sim a sua expansão 

direciona o desmatamento para novas áreas pioneiras e desloca a pecuária para 

estas, é um fenômeno que acontece indiretamente (SOARES FILHO, 2005). 

Cenários futuros apontam um aumento da expansão da cultura da soja e 

indicam o deslocamento da pecuária para novas áreas em função de  disponibilização 

dessas terras e de suas infraestruturas disponíveis para a monocultura. Elementos 

que tem provável efeito de desmatamento adicional. Observa-se pelo fenômeno da 
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redução do rebanho bovino em municípios e regiões limítrofes da produção de soja,  

e aumento de rebanho nos municípios das regiões de fronteira móvel, com destaque 

ao norte de Mato Grosso (CASTRO, 2001). 

É a lucratividade da pecuária e a posterior transformação em áreas de soja para 

a agricultura intensiva que sinaliza o grande interesse da venda da terra. Os próprios 

pecuaristas que sinalizam que o desmatamento e a conversão das florestas em 

pastagens são rentáveis, pois se não existissem lucros, não haveria interesse pela 

compra ou apropriação de terras, e os desmatamentos provavelmente teriam um ritmo 

com intensidade bem menor (ISA, 2005). 

2.4 Produção Sem Uso da Floresta (Visão Ruralista) 

 

Para a economia brasileira a soja é um dos principais e mais importante 

produto, fonte de proteína que serve de base para produção animal e alimentação 

humana e fator de desenvolvimento de várias regiões do país, seu sistema 

consolidado e sustentável de produção e claramente ancorado em tecnologias que 

sem aumento de pressão sobre áreas de florestas permitem produzir com 

sustentabilidade, mesmo com aumento de demanda do grão nos próximos anos e 

considerando os cenários atuais (ARVOR, 2007). 

O aumento da demanda global, decorrente da guerra comercial entre EUA e 

China, poderia ser o causar maior de pressão sobre a floresta amazônica, como tem 

se dito no ambiente internacional. A extensão de área ocupada atualmente apesar de 

ser em torno de 36 milhões de hectares, e o crescimento das perspectivas de 

demanda, um dos grandes desafios para o país é o aumento da produção de soja, o 

que vai requerer da cadeia produtiva um engajamento de total. O crescimento 

sustentável dessa produção, no Brasil existe uma agenda clara de pesquisa para 

garantir que, vai ocorrer em áreas já ocupadas por pastagens primariamente e que o 

contínuo desenvolvimento serão liberadas por parâmetros zootécnicos da produção 

animal, o aumento da produtividade será dentro do próprio sistema soja de produção 

(GAZZONI, 2013). 

No Brasil tem-se sistematicamente mapeado e projetado vários cenários 

internacionais do mercado, e desenvolvido estratégias para as próximas décadas  

para alcançar de uma maneira sustentável suprir as demandas de soja. No bioma 
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Amazônico o cultivo da soja está  fora de ser produzido em área de expansão, não 

apenas pelas questões de restrições legais e ambientais, mas também por questões 

econômicas, de logística, técnicas e financeiras. Na guerra comercial entre Estados 

Unidos e China, com aumento da demanda da soja brasileira, essa tendência teria 

aumento, más mesmo assim tende a não ser (DOMINGUES, 2012). 

Não há razões para associar o aumento de áreas de soja na região amazônica 

por causa da guerra comercial EUA-China. O mercado mostra que os preços em curto 

prazo podem subir ou descer devido a razões de estoques de soja. No 

redirecionamento das exportações brasileiras para a China, abre-se uma 

oportunidade com a União Europeia de mercado e isso não implica na abertura de 

novas áreas. A China tem reduzindo suas importações de soja, razões, especialmente 

na produção de suínos pois o país está enfrentando problemas por razões sanitárias 

(GAZONNI, 2013). 

O Brasil deverá preservar e manter a floresta como patrimônio nacional, a 

produção atual nas áreas que já cultivam soja é determinada pelo domínio tecnológico 

e para dobrar essa produção deverá recuperar áreas de pastagens degradadas. A 

soja tropical é cultivada baseada no uso intensivo de tecnologias de produção, 

incrementos nos últimos anos da produção brasileira estão associados diretamente a 

manejo da cultura, a cultivares com bom potencial genético de e às áreas de 

pastagens degradadas com as perspectivas de melhoria dessas áreas e pela 

combinação da Integração Lavoura-Pecuária-Floresta (ILPF) que é um sistema mais 

eficientes para a produção agropecuária. O incremento de produtividade é muito mais 

importante neste sistema que o aumento da área plantada, e assim seguirá 

(MUELLER, 2002). 

Estudos da expansão da área usada para produção de soja entre os anos de 

2005 a 2018 comparados com dados de desmatamento na região amazônica mostram 

que, a área de soja cresceu ao mesmo tempo em que houve queda no desmatamento. 

Isso quer dizer que a incorporação de novas áreas principalmente tem ocorrido em 

áreas de pastagem. Além do país possuir uma das legislações ambientais mais 

rigorosas do mundo, a preservação do bioma amazônico é um compromisso rigoroso 

assumido pela própria iniciativa privada. Essas áreas sendo exploradas para a soja 

não são adequadas nem ambientalmente e nem economicamente. Com a moratória 

a comercialização da soja produzida no bioma amazônico, produtores enfrentam 
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dificuldades enormes com as traders desde a recepção de insumos até a 

comercialização dos grãos, devido as regras dessa moratória (CONAB, 2006). 

Atualmente tecnologias disponíveis permitem o incremento de produtividade de 

soja nos sistemas de produção comerciais com sustentabilidade. Nos últimos anos, o 

Brasil incrementou sua produção agrícola não pelo desmatamento e sim pelo 

crescimento sustentável da produção com as tecnologias que permitiram melhoria das 

pastagens pela inserção da agricultura na recuperação do solo, entre eles o ILPF  - 

Integração Lavoura Pecuária Floresta  (BRASIL, 2008). 

Como exemplo de eficiência produtiva e preservação o Brasil está ancorado 

em tecnologias que são ambientalmente favoráveis. A fixação biológica do nitrogênio 

que dispensa adubo nitrogenado e intensifica o sistema de produção, isso diminui as 

emissões de gases de efeito estufa e evita contaminação de lençóis freáticos com 

nitratos, com o plantio direto conserva-se o solo, faz-se retenção de água e fixação de 

carbono, manejo técnico e integrado de doenças e pragas, essas tecnologias em 

conjunto fazem a redução da emissão CO2 que seria despejado na atmosfera 

(MUELLER, 2002). 

As mais avançadas tecnologias de produção do mundo são brasileiras. O 

desafio da agricultura tropical é contrário ao dos países de clima temperado, a não 

ocorrência de inverno não provoca redução da pressão fitossanitária a qual é natural 

em países de clima temperado. Com isso, tecnologia de produção tornou o Brasil líder 

em sistemas de produção sustentável em regiões tropicais. A expansão da agricultura 

brasileira está fortemente fixada em um sistema de pesquisa agrícola que gera 

conhecimento e ciência, que orienta de forma eficiente e sustentável a produção 

brasileira (CONAB, 2006). 
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 Figura 7 - Agricultura Ecológica 

 

Fonte: Arquivo pessoal, 2019 

 

Figura 8 - Agricultura/Preservação 

 

Fonte: incra.gov.br, 2018 
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Figura 9 – ILPF 

 

Fonte: Arquivo pessoal, 2019 

 

2.5 Perspectivas para a Sustentabilidade 

 

Dentro dos atuais debates sobre o desenvolvimento sustentável, cada vez mais 

os cientistas e políticos vêm chegando ao consenso de que as mudanças necessárias 

para garantir a segurança alimentar da crescente população mundial não se resumem 

apenas a medidas para promover o aumento da produção agrícola no mundo. É 

preciso considerar não somente a quantidade, mas aspectos importantes como a 

qualidade dos alimentos produzidos, a distribuição desses alimentos para quem 

precisa e os impactos negativos que essa produção pode trazer ao ambiente, ou seja, 

à base de recursos naturais e serviços ecossistêmicos que permitirão o 

desenvolvimento das sociedades atuais e futuras (BAULCOMBE, 2009; UNCSD, 

2012).  

O principal desafio de desenvolver a produção agropecuária sustentável é 

conciliar nas decisões políticas os aspectos econômicos, sociais e ambientais, pois 

estes apresentam tradeoffs que quase sempre levam ao favorecimento de um aspecto 
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em detrimento dos demais e muitas vezes resultam no desenvolvimento de políticas 

conflitantes (REBELLO, 2009).  

No Brasil, por exemplo, as políticas de desenvolvimento agrícola historicamente 

incentivaram o desmatamento e o descumprimento à lei do Código Florestal, sendo 

as áreas de vegetação natural nas propriedades consideradas áreas improdutivas e 

passíveis de desapropriação. Atualmente, por força dos compromissos internacionais 

assumidos, o governo investe em ações para deter o desmatamento, mas as políticas 

aplicadas para o crescimento do setor agropecuário ainda conflitam em muitos 

aspectos com esse objetivo, a exemplo da abertura de novas estradas e do apoio ao 

desenvolvimento de variedades de soja adaptadas para a Região Amazônica 

(MEDEIROS, 2006). 

O aparente conflito entre os interesses econômicos e ecológicos reside 

basicamente nas falhas da economia de mercado, principalmente por esta não 

considerar nas transações os custos ambientais da produção, as chamadas 

externalidades negativas (REBELLO, 2009).  

O modo de produção agropecuária disseminado pela revolução verde, baseado 

na monocultura, apresenta óbvias vantagens econômicas, pois favorece a produção 

em larga escala e a especialização produtiva, gerando vantagem competitiva no 

mercado, e ainda movimenta uma forte economia industrial produtora de insumos 

agrícolas (GAZONNI, 2013).  

Entretanto, se as externalidades negativas desse modo de produção fossem 

internalizadas no processo, ele não seria economicamente tão vantajoso para o 

produtor rural e para as nações produtoras. Infelizmente, os custos ambientais e 

sociais do processo serão pagos por todos, principalmente pelas gerações futuras 

(DOMINGUES, 2012).  

Não há dúvida de que, para viabilizar o aumento da produção sem ter que 

desmatar novas áreas, será necessário aumentar a produtividade das áreas já 

desmatadas. Por essa razão, muitos autores defendem o modelo de conservação 

ambiental baseado na intensificação tecnológica das áreas cultivadas e na proteção 

das áreas naturais remanescentes (TILMAN, 2011).  
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Entretanto, estudos vêm mostrando que a efetividade desse modelo de 

conservação depende da qualidade da intensificação tecnológica (BAULCOMBE, 

2009).  

Não basta apenas proteger as áreas naturais, seja em unidades de 

conservação públicas ou através da manutenção de APP e RL nas propriedades 

rurais, se a qualidade ambiental das áreas cultivadas estiver seriamente afetada pelo 

uso de tecnologias inadequadas. A manutenção dos recursos hídricos, por exemplo, 

depende muito da condição dos solos nas bacias hidrográficas. Mesmo que sejam 

mantidas algumas áreas de vegetação natural protegidas, se a maior parte do solo da 

bacia estiver compactado, exposto e com baixa capacidade de infiltração devido ao 

manejo inadequado das áreas cultivadas, o volume e a regularidade da vazão dos 

cursos d’água serão afetados (LAURENCE, 2012). 

A intensificação tecnológica convencional, através da monocultura e do uso 

intensivo de insumos químicos, tem tornado as áreas cultivadas inóspitas e 

impermeáveis às espécies nativas, isolando os remanescentes de vegetação nativa, 

os quais, fragmentados, perdem biodiversidade e se degradam com o tempo. Para 

deter essa perda de biodiversidade é necessário manter na paisagem uma matriz 

diversificada de áreas cultivadas, através da consorciação de culturas e de cultivos 

diversos de pequena escala, além da aplicação de manejo integrado e métodos 

alternativos para o controle de pragas (PERFECTO e VANDERMEER, 2010).  

Por essas razões, ao contrário do que se acreditou no século passado, a 

intensificação tecnológica baseada nos moldes da revolução verde não é mais 

considerada a solução para resolver o problema da segurança alimentar no mundo. 

Se ela fosse disseminada para todas as áreas já desmatadas atualmente, além de 

agravar os problemas sociais no campo, com a exclusão dos pequenos produtores e 

aumento do êxodo rural e da pobreza, provocaria uma progressiva degradação da 

base de recursos naturais (solo, água e biodiversidade), perda dos serviços 

ecossistêmicos e agravamento das mudanças climáticas, provocando a longo prazo 

a redução da produção e o aumento da fome (FORNAZIER E VIEIRA FILHO, 2012).  

Sistemas de produção de baixo impacto ambiental, embora geralmente menos 

produtivos no curto prazo, quando comparados a sistemas baseados na alta utilização 

de insumos químicos, podem ser suficientemente produtivos para atender ao aumento 
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da demanda mundial por alimentos se forem tecnicamente bem aplicados e difundidos 

para as áreas atualmente degradadas e com baixa produção. No Brasil, por exemplo, 

observa-se uma elevada heterogeneidade tecnológica e produtiva entre os 

estabelecimentos rurais, além de uma grande extensão de terras cultivadas com baixa 

produtividade (VIEIRA FILHO E SANTOS, 2011). 

Portanto, é fundamental repensar o modelo de desenvolvimento tecnológico 

que vem sendo adotado para a agricultura no Brasil. A intensificação tecnológica 

precisa ser desenvolvida em bases ecológicas, que não considere apenas a 

produtividade e o retorno econômico imediato, mas que tenha uma visão sistêmica e 

integrada da produção agropecuária em seu ambiente, visando a sua otimização e 

sua continuidade a longo prazo (FORNAZIER e VIEIRA FILHO, 2012). 

Para isso, porém, são necessárias mudanças tanto na forma de geração como 

de difusão dessas tecnologias. Tecnologias ambientalmente adequadas precisam ser 

desenvolvidas localmente, de forma adaptada às condições ecológicas de cada lugar 

e não podem ser “empurradas” de fora ao produtor na forma de grandes pacotes 

tecnológicos. É importante que o produtor seja um agente ativo no processo de 

geração e adaptação da tecnologia juntamente com o técnico agropecuário, 

integrando a pesquisa e a assistência técnica em um modelo participativo de 

desenvolvimento tecnológico (VIEIRA FILHO E SANTOS, 2011). 

Isso exige, porém, um grande esforço de mudança na formação dos 

profissionais que atuam na área, pesquisadores e extensionistas. Investimentos em 

educação são a base de toda mudança tecnológica. Como parte da estratégia para 

modernizar a agricultura, o Brasil investiu na formação de agrônomos e técnicos 

agropecuários para atuar nos moldes da revolução verde (PERFERTO E 

VANDERMEER, 2010).  

O desenvolvimento de uma tecnologia ambientalmente adequada, porém, não 

será suficiente para viabilizar a mudança da base tecnológica do setor agropecuário 

se não forem aplicados incentivos econômicos capazes de compensar o problema das 

externalidades negativas. Considera-se, porém, que falta ainda aos programas 

agroambientais um maior esforço para incentivar a organização dos produtores em 

associações e cooperativas, o que irá permitir uma competitividade maior na 

comercialização da produção dos sistemas agroecológicos, que são, por natureza, 
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mais diversificados e com menor escala de produção. Outra estratégia é agregar valor 

aos produtos através do estímulo à agroindústria de beneficiamento (EMBRATER, 

1990).  

Um instrumento econômico ainda praticamente inexistente dentro das políticas 

de âmbito federal é o pagamento por serviços ambientais (PSA). Os projetos 

existentes de PSA para o setor agropecuário até o momento constituem-se em uma 

série de iniciativas isoladas, por parte de órgãos públicos estaduais ou municipais, 

ONGs ou empresas, que incluem o pagamento por serviços relacionados à 

manutenção de recursos hídricos e mitigações de emissões de GEE (KOSOY e 

CORBERA, 2010). 
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3 MATERIAIS E MÉTODOS 

 

A pesquisa bibliográfica foi a principal metodologia utilizada na realização deste 

trabalho, utilizou-se de fontes secundárias, método este que resultou no levantamento 

de diversas de informações, específicas a respeito do tema proposto. 

Os materiais levantados para a discussão sobre a sustentabilidade na Amazônia 

com o ponto de vista ruralista e ambientalista, foram obtidos a partir de estudos e 

pesquisas desenvolvidas nos últimos anos de empresas que estão diretamente 

ligadas a sustentabilidade da região.  

A dificuldade maior na execução foi o grande número de informações que 

abordavam o tema da “Amazônia Sustentável,” visto que são comuns pesquisas e 

abordagens referenciando a causa, porém nem todas têm conteúdo coerente, e o 

cuidado para não fazer uso errado de informações foi sempre o foco. 

A fonte das informações fora apurada no contexto de sempre estar ligando a 

ideia do autor referenciado ao tema proposto, sendo que muitas das vezes a 

transcrição das citações tenham sido expostas com caráter praticamente idêntico, pois 

se tratarem de leis e estudos teóricos. 

Esta pesquisa se desenvolveu em três fases, sendo que na primeira foi feita a 

coleta de dados a respeito do grupos em defesa de seus ideais. Grupo ambientalista 

e grupo ruralista, sendo expostas suas ideias, princípios e metas. Nessas visões 

procurou-se manter a essência idealizadora de cada movimento, e transmitir na 

íntegra qual a perspectiva de cada um. 

Na segunda fase, após a organização das informações coletadas, foi feito um 

resumo sobre a história da Amazônia, e nele apresentado dimensionamento, cultura, 

perspectivas, ameaças e a evolução da legislação ambiental até os dias atuais. 

A terceira e última fase deste trabalho se dá pela análise e comparação dos 

conceitos de preservacionismo e exploração agropecuária no Bioma Amazônico e na 

Amazônia Legal, essa análise direciona para o consenso entre as partes, de forma 

continuar preservando e ao mesmo tempo gerando renda, promovendo a 

sustentabilidade da região. 
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4 DISCUÇÕES SOBRE RESULTADOS 

 

O Agronegócio na Amazônia tem, frequentemente, provocado controvérsia o 

imenso valor ecológico dita rumos para o meio ambiente da região. Ocorreu 

primeiramente, com a pecuária e atualmente com o crescimento acelerado da 

agricultura, contrastes do uso de máquinas agrícolas e da criação de gado perante a 

imensidão da floresta.  

Este trabalho busca atrelar seus objetivos às iniciativas de desenvolvimento 

que criaram as condições atuais da economia agropecuária amazônica. Atividades 

essas que têm ocupado terras que sustentaram somente florestas úmidas fechadas 

por milênios, ecossistemas naturais e povos indígenas dispersos. Focaliza a porção 

brasileira Amazônica e trata da expansão do agronegócio, partindo da premissa de 

que uma efetiva política de desenvolvimento sustentável deve atender a esse sistema 

de produção.  

A legislação ambiental consiste claramente em normatizar através de leis, 

decretos e resoluções o estabelecimento de regras para a conduta do cidadão e 

também o funcionamento de empresas em relação ao meio ambiente. Estes 

dispositivos que já passaram por muitas mudanças hoje regem as regras legais e 

ainda definem atos de infrações e punições em caso de não cumprimento das leis. 

Temos que admitir que a globalização avança em todas as regiões do planeta, 

transformando territórios ao longo da história e na Amazônia brasileira esse processo 

não será diferente, os incentivos virão e irá depender de seus detentores qual o rumo 

que se dará a ocupação desse ecossistema. 

Esta região é pouco produtiva e tem, portanto, demandado a intervenção dos 

governantes para a exploração de seu potencial. Políticas públicas são discutidas 

seguidamente sobre o potencial da agricultura e da pecuária, e para cada uma delas 

são apresentadas características de mercado para que haja evolução em suas 

trajetórias.  

. 
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5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 

A conservação em longo prazo da floresta amazônica irá depender, em última 

instância, de aumentos na produtividade agrícola, um resultado que requer 

investimentos privados de homens e mulheres que se arriscaram muito para reclamar 

seus direitos na região. Para fazer tais investimentos, esses proprietários de terra 

precisarão ter segurança em relação aos seus direitos à propriedade. Para estes 

casos também será necessária uma política social que garanta o futuro ambiental da 

região, políticas públicas que resolvam o conflito da terra para satisfazer a todos, e 

estabeleça segurança na posse da terra, ao mesmo tempo em que promove a 

melhoria da vida das populações pobres nas áreas rurais.  

Uma análise das posições indica que o preservacionismo não parece realista e 

viável, pois um dos fatores que fazem o meio ambiente ser importante é a 

possibilidade de fornecer recursos úteis para humanidade, de modo que os 

ecossistemas serão (inevitavelmente) alterados a fim de atender tais demandas. Por 

outro lado, essa satisfação das necessidades humanas não pode ser buscada de 

modo desordenado, devendo ser racionalizada, a fim de que realmente proporcione 

os melhores efeitos, para a maior quantidade de pessoas e pelo maior período 

possível. 

A agroecologia com o conceito que pode ser entendido como a remediação 

inadiável ao agravamento das condições ambientais, sociais e políticas causadas pela 

forma de desenvolvimento econômico vigente. A agroecologia é uma revisão dos 

métodos convencionais de manejo da terra em grande escala. 

A atual Legislação Florestal brasileira tem evoluído e contribuído para a 

redução do desmatamento na Amazônia através da edição de novas leis e aumento 

da fiscalização dos órgãos ambientais em áreas protegidas pela União, Estados e 

Municípios. 

A sustentabilidade ambiental na Amazônia não poderá ser conquistada sem 

atenção à justiça social e ao desenvolvimento de uma economia agrícola que 

beneficie a todos. 
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