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“Cuando la sangre de tus venas retorne al mar, y 

el polvo en tus huesos vuelva al suelo, quizás 

recuerdes que esta tierra no te pertenece a tí, sino 

que tú perteneces a esta tierra.” 

(Provérbio Sioux) 

 

 



 

RESUMO 

 

O agronegócio, ao mesmo tempo que é o principal modelo econômico da América Latina, é o 

setor que mais instiga o desmatamento, acarretando a perda de biodiversidade da região. Desta 

forma, o objetivo central deste trabalho é analisar a dependência econômica dos países latino-

americanos em seus produtos primários e o crescente desmatamento acarretado pelo 

agronegócio nos últimos anos, assim como a posição dos países frente à consolidação da 

ecopolítica. Após a contextualização inicial do surgimento da ecopolítica na esfera 

internacional e seu desenvolvimento na América Latina, com um recorte principal da Bolívia, 

Brasil e Equador, tem-se uma análise a respeito do papel do agronegócio nestes países. Finaliza-

se este estudo com um exame mais específico da sojicultura e da pecuária, propondo-se a 

examinar seus impactos e influência na esfera socioambiental, buscando evidenciar o papel 

protagonista do agronegócio no crescente índice de desmatamento da América Latina, assim 

como sua contribuição para estancar o desenvolvimento latino-americano.  
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ABSTRACT 

 

While agribusiness is the main economic model in Latin America, it is the area that most incites 

deforestation, causing the loss of the region’s biodiversity. Therefore, this study aims to analyze 

Latin America’s economic dependence on its primary products and the deforestation increases 

as a result of agribusiness’ activities, as well as the position of Latin American countries in 

developing their ecopolitics. Upon the initial approach on the emergence of ecopolitics in the 

international sphere and its development in Latin America, with a focus on Bolivia, Brazil and 

Ecuador, the role of agribusiness in those countries is also analyzed. In conclusion, it is aimed 

to study the relation between soy and livestock farming to socioenvironmental impacts. 

Therefore, it brings a conclusion that agribusiness is the main source of the increasing 

deforestation rates, and it is an obstacle to Latin America’s development.  

 

Key words: Latin America; Ecopolitics; Agribusiness; Environmental Protection 
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1. INTRODUÇÃO 

 

A ecopolítica surgiu em um cenário em que a população começou a notar que estava 

sendo impactada devido à alta degradação ambiental, principalmente no pós-Primeira Guerra 

Mundial. Dessa forma, os debates acerca da proteção do meio ambiente começaram a surgir 

como um meio de solucionar os problemas que as populações começavam a enfrentar. Com o 

objetivo de prezar pela qualidade de vida humana, o modelo de produção e consumo da época 

começa a ser questionado devido aos impactos ambientais que carrega consigo. 

A América Latina é considerada um grande polo produtor e exportador de commodities 

agrícolas, atraindo grandes empresas multinacionais que buscam comercializar seus produtos, 

tendo em vista a alta fertilidade dos solos e seu vasto território. Entretanto, apesar do 

agronegócio ter um destaque na economia dos países da região, também é apontado como a 

principal causa do desmatamento e perda da biodiversidade. Nos últimos anos, os índices de 

desmatamento na América Latina seguem aumentando, sendo liderados pela crescente 

expansão da fronteira agropecuária, que busca maximizar seus lucros, independente da proteção 

ambiental. Com o apoio dos governos, que baseiam a economia de seus países na produção de 

insumos primários, principalmente voltados à exportação, o agronegócio tende a ter bandeira 

branca para seguir com o desmatamento.  

Com a agenda da proteção ambiental cada vez mais presente nos debates internacionais, 

esta começou a ser levantada na América Latina principalmente com os movimentos indígenas 

e dos seringueiros, que têm seus territórios e recursos naturais como meio de subsistência, mas, 

historicamente, vêm lutando contra aqueles que buscam tomar suas terras, sobretudo grandes 

fazendeiros. Apesar do agronegócio ter se inserido como destaque econômico a partir do século 

XXI, é visto, para Galeano (1999), como uma prática que estrangula o desenvolvimento latino-

americano, além de destruir a natureza em prol de terras agricultáveis e pastagem.  

A partir deste cenário, abordar-se-á a relação entre os países da América Latina com o 

agronegócio, assim como os impactos socioambientais que esta atividade traz à tona. Tem-se 

como principal objetivo evidenciar que a dependência econômica dos países em seu setor 

primário coloca em risco a rica biodiversidade latino-americana, afetando diretamente a 

qualidade de vida dos povos e o equilíbrio ecológico em prol de um retorno econômico 

imediato. Além de ser insustentável a longo prazo, este método corrobora para a manutenção 

da dependência dos países Sul aos países Norte, tendo em vista que aqueles se inserem no 

mercado internacional para a suprir a demanda de commodities do mercado externo, criando 

uma falsa noção de desenvolvimento que perdura somente a curto prazo.  
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Para embasar este trabalho, será utilizado o método de pesquisa qualitativa e 

exploratória, tendo como base a análise do histórico da ecopolítica e seu processo de inserção 

na América Latina, contextualizando o papel exercido pelo agronegócio nos tempos atuais e os 

impactos que acarreta. Além disso, múltiplas fontes bibliográficas serão analisadas, entre elas 

artigos científicos, relatórios de organizações internacionais e livros sobre a América Latina e 

sobre ecopolítica, em prol de fundamentar as hipóteses levantadas através do método 

hipotético-dedutivo, que, a partir de um problema, busca testar as hipóteses a respeito.  

Dessa forma, esta pesquisa é iniciada através da apresentação do histórico da ecopolítica 

no cenário internacional, passando brevemente pelos primeiros acontecimentos que trouxeram 

à tona a preocupação acerca da proteção ambiental. Em seguida, serão analisados, com maior 

cautela, os principais debates a nível internacional que ocorreram a partir da Conferência de 

Estocolmo, em 1972, e como contribuíram para a construção da ecopolítica até os tempos 

atuais.  

A partir do segundo capítulo, abordar-se-á o surgimento da ecopolítica na América 

Latina e as lutas travadas que culminaram no desenvolvimento da proteção ambiental na região. 

Logo após, o agronegócio será examinado a partir de seu histórico e sua importância para a 

economia latino-americana, colocando em pauta o papel das grandes empresas multinacionais 

deste setor. Visando uma investigação mais profunda, será levantado o histórico de três países 

específicos, sendo eles a Bolívia, o Brasil e o Equador. Os três serão abordados 

individualmente, partindo-se do histórico dos movimentos sociais relacionados aos povos 

nativos e sua relação com a terra, passando pelo surgimento da ecopolítica, e chegando no atual 

papel da natureza em suas Constituições, assim como a relevância do agronegócio e seus 

impactos.  

Para finalizar, o terceiro capítulo contará com uma inspeção a respeito do papel da 

sojicultura para o agronegócio e sua significativa participação na degradação ambiental da 

América Latina nos últimos anos. Além disso, serão abordados, de maneira breve, os impactos 

do setor pecuário, tendo em vista que este é alimentado pela sojicultura, assim como outros 

impactos sociais que têm sua origem no agronegócio.  

Através dessa estrutura apresentada, este trabalho busca averiguar, por meio de uma 

análise histórica, o caminho percorrido pelos países latino-americanos no que tange à 

ecopolítica e como a dependência econômica em seus setores primários impacta diretamente as 

crises ambientais que vêm enfrentando.  
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2. O HISTÓRICO DA ECOPOLÍTICA 

 

O presente capítulo tem como objetivo abordar a história da ecopolítica como campo de 

estudo nas Relações Internacionais, assim como sua crescente importância ao longo dos anos. 

O enfoque será nas conferências realizadas a partir de 1972 entre os Estados em prol do debate 

e fortalecimento da ecopolítica, as quais, ao longo dos anos, permitiram com que o tema 

recebesse maior relevância dentro da política nacional dos países envolvidos. Com o intuito de 

se ter um melhor entendimento acerca desses momentos citados, abordar-se-á também as 

questões relacionadas ao antropocentrismo e utilitarismo, tendo em vista que são teorias 

enraizadas no exame da ecopolítica e essenciais para o entendimento do tema.  

O debate a respeito do meio ambiente vem se consolidando desde a Primeira Guerra 

Mundial, quando deu-se início a percepção de que as ações humanas têm consequências no 

meio ambiente e impactam a qualidade de vida na Terra. Pode-se observar o rumo tomado por 

essa área e o quanto evoluiu com o tempo, tendo em vista que se transformou de um não-assunto 

para um problema de fato em debate internacional, além do próprio problema ter evoluído e se 

tornado mais complexo1 (HOGAN, 2017).  

 O primeiro evento a causar a movimentação efetiva das autoridades de saúde e despertar 

a atenção quanto à qualidade do ar foi o smog (nevoeiro) em Londres que ocorreu em 1952. 

Esse evento acabou sendo conhecido como “a névoa matadora”, pois ocasionou a morte de 

quatro mil pessoas em um período de poucos dias de inversão térmica. O smog foi uma 

consequência da atividade industrial e doméstica, tendo em vista a combustão de carvão para o 

aquecimento das casas utilizado em Londres na época, a qual pode criar uma névoa de poluição 

que, se não for diminuída, a inversão prolongada piora sensivelmente dia após dia, deteriorando 

a qualidade de vida da população (HOGAN, 2017).  

As décadas de 1970 e 1980 foram centradas principalmente em uma “ética entre 

humanos”, restringindo valores às pessoas e tendo a natureza apenas como um objeto 

 
1 Devido ao contexto de industrialização em que o mundo estava inserido, a humanidade teve de encarar desastres 

ambientais causados pela poluição atmosférica, sendo esses os primeiros sinais notados pela população quanto à 

questão ambiental que emergia (POTT; ESTRELA, 2017). Névoas estavam cobrindo as cidades, principalmente 

nas regiões altamente industrializadas, causando episódios como o smog em Londres e o caso de Donora, na 

Pennsylvania, em 1948, onde também ocorreu uma inversão térmica semelhante a em Londres. O caso contribuiu 

para a primeira pesquisa a respeito das consequências que a poluição atmosférica poderia ter para a saúde humana 

(HOGAN, 2017). Esses incidentes, além de tantos outros, contribuíram para questionar a supremacia dos avanços 

tecnológicos da humanidade e instigar o debate acerca das consequências da industrialização na saúde humana, 

devido aos impactos ambientais que traziam (HOGAN, 2017). As questões apresentadas, ao impulsionarem as 

conversas sobre o meio ambiente, trouxeram a complexidade do tema. Uma questão que antes sequer era debatida, 

a partir desse momento, começou a levantar uma preocupação a respeito da própria saúde e bem-estar da 

humanidade, confrontando a estrutura social altamente industrializada da época. 
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(GUDYNAS, 2019). Com a publicação de “Os Limites do Crescimento”, do Clube de Roma2, 

o cenário ambiental mundial começou a tomar novos rumos – a publicação ressaltava que a 

humanidade teria um limite para seu crescimento devido às limitações de energia, saneamento, 

poluição, saúde, ambiental e crescimento populacional (MEADOWS et al., 1972). A obra 

contém uma ênfase na questão do crescimento exponencial, tanto da população quanto do nível 

de produção da sociedade. Entre os dados apontados, foi visto que, enquanto a produção 

agrícola mundial estaria em crescimento exponencial, a produção agrícola de comida per capta 

em países não industrializados da época sequer conseguia se manter em um nível constante, e 

mesmo o grau de produção desses países era considerado inadequado para a população 

(MEADOWS et al., 1972).  

O meio ambiente, que até então era enxergado apenas como um meio para um fim, 

começou a ser estudado a partir de outra ótica, levantando a problemática do esgotamento de 

recursos do planeta e o impacto que tal consequência traria para a qualidade de vida humana. 

Cruzen, Stoermer (2000, p. 18, tradução do autor) afirmam que: 

 
Sem maiores catástrofes, como grandes erupções vulcânicas, uma epidemia 

inesperada, uma guerra nuclear em grande escala, um impacto de asteroide, uma nova 

era do gelo ou o saqueio contínuo dos recursos da Terra através de tecnologias 

parcialmente primitivas (...) a humanidade continuará sendo uma grande força 

geológica por muitos milênios, talvez milhões de anos, ainda por vir. O 

desenvolvimento de uma estratégia aceita mundialmente que leve à sustentabilidade 

dos ecossistemas contra tensões promovidas pelo homem será uma das grandes tarefas 

futuras para a humanidade, exigindo intensas iniciativas de pesquisa e uma aplicação 

prudente do conhecimento assim adquirido na noosfera, mais conhecido como 

sociedade de conhecimento ou informação. Uma tarefa emocionante, mas também 

difícil e intimidadora está adiante da gestão ambiental global e sustentável3. (tradução 

nossa) 

 

 
2 O Clube de Roma, fundado em 1968, foi criado em prol do debate a respeito do sistema global, ao mesmo tempo 

que buscava encorajar novas atitudes na sociedade. Seu primeiro grupo era composto por indivíduos da sociedade 

científica e admitia somente cientistas das ciências exatas. Todos os membros dividiam a mesma preocupação de 

que a humanidade enfrentaria um futuro preocupante devido ao ritmo acelerado de crescimento populacional e as 

complicações ambientais que já vinham enfrentando, seguindo uma perspectiva Malthusiana (SIMMONS, 2000). 

Em 1976, quando foi publicado o terceiro relatório, o Clube havia expandido sua atuação e já havia começado a 

admitir membros cientistas das ciências sociais entre os seus, trazendo um caráter mais multidisciplinar às suas 

análises. 
3 “Without major catastrophes like an enormous volcanic eruption, an unexpected epidemic, a large-scale nuclear 

war, an asteroid impact, a new ice age, or continued plundering of Earth’s resources by partially still primitive 

technology (the last four dangers can, however, be prevented in a real functioning noosphere) mankind will remain 

a major geological force for many millennia, maybe millions of years, to come. To develop a world-wide accepted 

strategy leading to sustainability of ecosystems against human induced stresses will be one of the great future 

tasks of mankind, requiring intensive research efforts and wise application of the knowledge thus acquired in the 

noosphere, better known as knowledge or information society. An exciting, but also difficult and daunting task lies 

ahead of the global, sustainable, environmental management.” 
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Em 1974, foi publicado o segundo relatório do Clube de Roma, intitulado “A 

Humanidade no Ponto de Mudança”. Assim como a primeira, essa obra foi destinada para a 

conscientização e alerta da população geral a respeito dos impactos humanos no meio ambiente 

e suas consequências. Além das mudanças metodológicas que foram realizadas, o segundo 

relatório apontava que o limite de crescimento da humanidade seria atingido nos 50 anos 

seguintes, ou seja, 2025, ao invés de 130 anos como era indicado na primeira publicação. Outra 

mudança significativa entre uma publicação e outra foi a percepção do mundo a partir de dez 

regiões homogêneas, levando em consideração as diferenças entre as nações e culturas, ao invés 

de lidar com o mundo como se coubesse em uma única unidade (LINSTONE, 1975).  

Para este relatório, a maior crise mundial existente seria a pobreza e desigualdade entre 

países e regiões, sendo essa diferença entre homens tão importante quanto o espaço entre 

homem e natureza (KARUNARATNE, 1976). Dessa forma, é proposta uma injeção de fundos 

nos países em desenvolvimento por parte dos desenvolvidos em prol de fomentar o 

autodesenvolvimento dessas nações nos anos seguintes. Diferente do primeiro relatório, que 

aponta uma necessidade de controle imediato para desacelerar o crescimento econômico, o 

segundo aborda a possibilidade de utilizar os recursos de uma forma mais consciente, além de 

sugerir uma reestruturação da sociedade mundial, dispensando o sistema social “vertical”, 

vigente até então, e buscando adotar uma maior horizontalidade, onde crises poderiam ser 

respondidas através da cooperação entre países, ao invés de conflito (MIHRAM, 1977).  

Entretanto, como é criticado por Mihram (1977), a proposta da horizontalidade foi feita 

sem considerar quem seria responsável pelo controle desse sistema, que deveria garantir a 

alocação e distribuição de recursos entre as sociedades como sugerido. Dessa forma, é notável 

que o modelo negligenciava a hostilidade em que o sistema geralmente atuava, almejando com 

que todas as partes tomassem posicionamentos bem-intencionados através de uma constante 

cooperação. Embora tivessem a possibilidade para auxílio aos países em desenvolvimento 

traçada, não é garantido que organizações políticas elitistas e corruptas de fato realizariam uma 

estratégia para entregar assistência e, assim, diminuir a desigualdade entre homens 

(KARUNARATNE, 1976) 

Já o terceiro relatório, publicado em 1976 e intitulado “Nova Ordem Internacional”, foi 

o percursor do ecodesenvolvimento. É apontado que os instrumentos de desenvolvimento, 

sejam eles sociais, políticos ou tecnológicos, aumentaram a interdependência ao redor do 

planeta, ao mesmo tempo que essa expansão da produção global colocou o meio ambiente em 

risco. Como proposta, além da redução do ritmo de produção, abordam a necessidade de uma 

adaptação do estilo de vida levado, assim como o gerenciamento dos recursos naturais em nível 
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nacional e uma busca para maior reciclagem do lixo produzido (TINBERGEN, 1976). Desde a 

Revolução Industrial, quando a humanidade transacionou de uma manufatura para a indústria, 

foi adotado um estilo de vida direcionado ao consumo, tendo em vista o aumento na produção 

e a utilização desenfreada dos recursos. Esse estilo de vida passou então a ser questionado, 

assim como os níveis de produção, levando em conta o incessante impacto causado na natureza 

e o possível esgotamento dos recursos. Temas como a limitação de armamentos ao redor do 

mundo, a necessidade de controlar o crescimento populacional e a distribuição de alimento 

foram abordados no terceiro relatório, evidenciando a busca do Clube de Roma em propor a 

construção de um mundo que asseguraria a sobrevivência humana na Terra (MIHRAM, 1977). 

Mostrando-se um documento de caráter multidisciplinar, tendo em vista que no terceiro 

relatório houve a participação de cientistas sociais no estudo, além dos cientistas de ciências 

exatas, buscaram abordar os problemas pertinentes na sociedade mundial que deveriam ser 

solucionados em prol do desenvolvimento e da coexistência pacífica dos Estados 

(KARUNARATNE, 1977). Além de ressaltar a importância de garantir necessidades básicas 

como comida, vestimenta, abrigo e educação em prol da erradicação da pobreza, adverte os 

países de terceiro mundo a não imitarem cegamente os padrões dos países ocidentais 

desenvolvidos, levando em consideração que não contribuem para a felicidade nem sequer para 

a erradicação da miséria (KARUNARATNE, 1977). É reconhecido que, ao garantir os direitos 

básicos aos que vivem em situação de pobreza e criando uma ordem social e econômica justa, 

essa nova estrutura irá afetar a distribuição de poder conhecida até então (ETTINGER; 

TINBERGEN, 1976). Devido à interpretação que as instituições existentes ignoram as 

necessidades dos países de Terceiro Mundo, visando apenas o interesse dos desenvolvidos, 

apresentaram planos de ação de médio e longo prazo em prol da diminuição da desigualdade 

entre os Estados, aumentando o crescimento dos países em desenvolvimento enquanto 

propunham desacelerar aqueles já desenvolvidos (TINBERGEN, 1976).  

Por ter se tornado foco da inquietação social e das nações, cada vez mais o debate a 

respeito da natureza foi tomando lugar nos espaços políticos. À análise de tal conjuntura, os 

Estados começaram a debater a respeito das preocupações ambientais em foros internacionais, 

levando a temática a ser institucionalizada internacionalmente. Desta forma, abordar-se-á sobre 

algumas das principais conferências ambientais estabelecidas que marcaram o histórico da 

ecopolítica, as quais, junto de suas resoluções, acordos e protocolos, impactaram o cenário 

internacional e deram ênfase ao desenvolvimento sustentável.  
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2.1 A Conferência de Estocolmo. 

 

Sob a influência do primeiro relatório do Clube de Roma, que foi anteriormente citado, 

foi realizada a Conferência das Nações Unidas sobre o Meio Ambiente Humano, também 

conhecida como Conferência de Estocolmo, devido à cidade que sediou o debate. Realizada em 

1972, foi o primeiro grande encontro organizado pela Organização das Nações Unidas (ONU) 

para a discussão específica sobre problemas ambientais, além de ser reconhecida como um 

marco do debate acerca da ecopolítica.  

Com o aumento da cooperação científica nos anos 60, problemas de caráter ambiental 

começaram a ser notados por esse grupo, como por exemplo, as mudanças climáticas e o nível 

da qualidade da água, assim como sua disponibilidade. As sociedades estavam passando por 

constantes transformações devido ao crescimento econômico acelerado e, por conta das 

consequências negativas da industrialização à população nos países ricos ocidentais, 

começaram a levantar discussões correlatas às preocupações acerca das consequências das 

ações humanas a longo prazo. Le Preste (2005, p. 174-175) evidencia estes, entre outros 

motivos, como influências diretas para a realização da Conferência em 1972:  

 
a) o aumento da cooperação científica nos anos 60, da qual decorreram inúmeras 

preocupações, como as mudanças climáticas e os problemas da quantidade e da 

qualidade das águas disponíveis; 

b) o aumento da publicidade dos problemas ambientais, causado especialmente pela 

ocorrência de certas catástrofes, eis que seus efeitos foram visíveis (o 

desaparecimento de territórios selvagens, a modificação das paisagens e acidentes 

como as marés negras são exemplos de eventos que mobilizaram o público); 

c) o crescimento econômico acelerado, gerador de uma profunda transformação das 

sociedades e de seus modos de vida, especialmente pelo êxodo rural, e de 

regulamentações criadas e introduzidas sem preocupação suficiente com suas 

consequências em longo prazo; 

d) inúmeros outros problemas, identificados no fim dos anos 1960 por cientistas e 

pelo governo sueco, considerados de maior importância, afinal, não podiam ser 

resolvidos de outra forma que não a cooperação internacional. São exemplos destes 

problemas as chuvas ácidas, a poluição do Mar Báltico, a acumulação de metais 

pesados e de pesticidas que impregnavam peixes e aves (LE PRESTE, 2005, p. 174-

175). 

 

 As razões apontadas pelo autor reforçam a questão indicada anteriormente de que a 

urgência em realizar debates a respeito do tópico veio por conta dos desastres em curso e suas 

somatórias, sendo estes as consequências de anos de atividade humana sobre o meio ambiente. 

Esta perspectiva é igualmente notada por Dias (2017), que aponta o caráter predominantemente 

reativo, mais que preventivo, dos encontros realizados.  

 Mesmo a Conferência tendo tido a participação de diversos países em prol das questões 

ambientais, houve resistência de governos participantes por conta de questões tidas como 



16 

 

consequências e interferências externas. A delegação brasileira, por exemplo, foi destaque nesse 

âmbito, pois apontava que medidas protetivas acerca do meio ambiente restringiam o 

desenvolvimento econômico do Brasil e de outros países em desenvolvimento. Este 

posicionamento partia da concepção de que essa seria uma estratégia dos países desenvolvidos 

industrializados que buscavam limitar o desenvolvimento das nações do Terceiro Mundo4 

(DIAS, 2017). 

 Outras críticas foram traçadas pelos países em desenvolvimento que participaram da 

reunião, principalmente acerca do objetivo da Conferência, trazendo à tona as profundas 

diferenças nas percepções e interesses entre eles e aqueles desenvolvidos. Foi apontado que, 

por conta dos problemas ambientais que estavam enfrentando serem resultado da 

industrialização dos países desenvolvidos e os países em desenvolvimento não se beneficiarem 

na mesma proporção de tal processo, haveria de ser desenvolvido um fundo financeiro aos 

países em desenvolvimento para que cooperassem. Dessa forma, a agenda da Conferência de 

Estocolmo teve de ser reestruturada para também abarcar os interesses dos países sul. Strong 

(2003) aponta que a Conferência, apesar de ter evidenciado as diferenças entre as posições dos 

países, não as resolveu. As questões financeiras e a divisão de responsabilidades e de custos 

continuaram sendo as principais fontes de controvérsia, sendo temas centrais nas negociações 

internacionais sobre temas de meio ambiente e desenvolvimento sustentável que procederam.  

 Nesta Conferência foi então instaurado o embate entre os países do hemisfério Sul, 

desenvolvimentistas, contra os países do Norte, protecionistas. Os primeiros alegavam ainda 

estar em seu processo de industrialização, enfrentando estágios que os protecionistas já haviam 

vencido, portanto, a desaceleração do seu crescimento seria algo injusto, já que resultaria em 

maiores custos para se desenvolver visando à proteção ambiental (GURSKI; GONZAGA; 

TENDOLINI, 2012). Esse posicionamento se mantém constante ao longo dos debates em prol 

da ecopolítica, sendo oposição países desenvolvimentistas que encaram as medidas ambientais 

sugeridas como uma tentativa de impedir seu desenvolvimento por parte dos protecionistas. 

 
4 O primeiro relatório do Clube de Roma, de 1972, via a contenção do crescimento como uma medida essencial 

para combater o possível futuro sombrio que a humanidade enfrentaria e, dessa forma, propunha a adoção da 

política “Crescimento Zero” para todos os países. Entretanto, já nesse primeiro momento, essa política foi 

duramente criticada pois acreditavam que acabaria condenando a maioria dos países a situações de permanente 

subdesenvolvimento (LEMOS, 1991). André Aranha Corrêa do Lago (2007) apontou que as propostas de proteção 

ambiental sugeridas pelo Clube de Roma poderiam ser encaradas sob uma ótica ecofascista, tendo em vista que 

seus planejamentos necessitariam de sacrifícios por parte dos países para ocorrer o controle da população. Da 

mesma forma que ocorreu na Conferência de Estocolmo, o “Crescimento Zero” também foi apontado como uma 

medida cabível somente aos países ricos (SINGER, 1992), além de ambos serem encarados como uma forma de 

manutenção da pressão centro-periferia (OLIVEIRA, 2012). 
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 A Conferência de Estocolmo trouxe como principais conquistas, além do tema 

ambiental ter entrado definitivamente na agenda multilateral, a criação do Programa das Nações 

Unidas para o Meio Ambiente (PNUMA), com sede em Nairóbi5, o incentivo pra a criação de 

órgãos nacionais responsáveis pela frente ambiental em países que ainda não dispunham de 

organismos semelhantes, maior participação e conscientização da sociedade civil nas questões 

ambientais e também o fortalecimento de organizações não-governamentais, principalmente 

aquelas que tinham como pauta a questão ambiental.  

Lago (2006) aborda estas consequências da Conferência, mas também ressalta a 

importância da entrada definitiva do tema ambiental na agenda multilateral, que ocorreu devido 

à noção comum de que todas as nações deveriam estar preparadas para enfrentar as ameaças 

acerca do tema. Como foi apontado anteriormente, as diferenças entre os países que 

compunham a reunião foi o principal motivo para o início das negociações internacionais, tendo 

que encaixar os interesses de todas as partes na Agenda.  

Mas, além disso, o Artigo 7º da Convenção prevê um plano de implementação para as 

partes envolvidas, onde é ressaltada a oportunidade das partes para cooperarem entre si, ou por 

meio de organizações, a fim de facilitar a elaboração, execução e atualização de seus planos 

nacionais, como uma forma de abrir espaço para a cooperação internacional entre os países, 

tendo em vista os diferentes históricos de cada um. Dessa forma, a Conferência de Estocolmo 

criou a base para as negociações que viriam a seguir, iniciando algo além do que era conhecido 

na época.   

 

2.1.1 As Visões Presentes na Conferência de Estocolmo 

 

O debate internacional em prol da proteção da natureza nasceu da necessidade de 

assegurar os interesses comerciais, industriais e de desenvolvimento humano, buscando um 

caminho para a coexistência da humanidade e do meio ambiente. Por muito tempo, a natureza 

e o homem foram interpretados como antagônicos, como evidencia Petersmann (2018), e, até 

hoje, as regulações ambientais muitas vezes interpretam a proteção ambiental dessa forma – o 

 
5 Devido ao embate entre desenvolvimentistas e protecionistas, os países periféricos se posicionaram contra a 

criação do PNUMA, acreditando que iria impor normas de controle ambiental em prol de estancar seu 

desenvolvimento. Foi sugerido a instalação do PNUMA em um país periférico, tendo em vista que as agências da 

ONU até então eram sempre localizadas nos países do hemisfério norte. Dessa forma, a instalação do PNUMA em 

Nairóbi se concretizou como um grandioso ato simbólico. Foi proposta e criada para preencher a falta de uma 

instituição que pudesse produzir legislações ambientais, além de promover a conscientização acerca da causa. 
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meio ambiente será protegido inteiramente através da proibição da interferência humana ou será 

permitida a exploração desde que seja justificada através de interesses comerciais.  

Essa perspectiva é apontada e criticada por Gudynas (2019), que diz que as árvores, o 

minério de ferro e até mesmo as horas de trabalho podem ser expressas em reais, dólares ou 

euros, e essa perspectiva é tão consolidada que muitos aceitam que, para proteger um 

ecossistema, é preciso demonstrar seu valor econômico, ignorando a existência de valores 

intrínsecos na natureza. A própria declaração de Estocolmo, documento resultante da 

Conferência, mostra em suas entrelinhas a visão antropocêntrica frente à proteção ambiental.  

O antropocentrismo é visto para Norton (1988) como a visão de que a Terra e todos os 

seus seres não humanos existem ou estão disponíveis em prol do benefício humano e para servir 

aos seus interesses e, além disso, o homem poderia manipular o mundo e seus sistemas como 

convém. Os dois primeiros princípios da Declaração6 apontam que a humanidade tem direito à 

liberdade, igualdade e condições de vida adequadas, com um meio ambiente de qualidade que 

permitiria uma vida digna e o bem-estar humano, além de que os recursos naturais da Terra 

deveriam ser resguardados em prol das gerações futuras. O bem-estar então citado é tido como 

a felicidade e prazer máximo dos indivíduos a partir de ações justificáveis, como explorar 

recursos ambientais em prol de benefícios econômicos a todos (GUDYNAS, 2019). Enquanto 

isso, a preservação da natureza somente é tida como relevante a partir do momento que assegura 

maior bem-estar social, independente das outras espécies impactadas.  

O princípio 19 da Declaração7 evidencia a visão antropocêntrica do debate, onde é dito 

que a educação em questões ambientais é indispensável para informar a opinião pública e que 

os meios de comunicação de massa devem difundir informação de caráter educativo sobre a 

necessidade de proteger e melhorar o meio ambiente para que o homem possa se desenvolver 

 
6 Princípio 1: “O homem tem o direito fundamental à liberdade, à igualdade e ao desfrute de condições de vida 

adequadas em um meio ambiente de qualidade tal que lhe permita levar uma vida digna e gozar de bem-estar, 

tendo a solene obrigação de proteger e melhorar o meio ambiente para as gerações futuras”;                                 

Princípio 2: “Os recursos naturais da Terra incluídos o ar, a água, aterra, a flora e a fauna e especialmente amostras 

representativas dos ecossistemas naturais devem ser preservados em benefício das gerações presentes e futuras, 

mediante uma cuidadosa planificação ou ordenamento.” United Nations – UN. Report of the United Nations 

Conference on the Human Environment. Estocolmo: United Nations, 1972. Disponível em: 

<https://digitallibrary.un.org/record/523249?ln=en>. Acesso em: 20 de nov. de 2020. 
7 Princípio 19: “É indispensável um esforço para a educação em questões ambientais, dirigida tanto às gerações 

jovens como aos adultos e que preste a devida atenção ao setor da população menos privilegiado, para fundamentar 

as bases de uma opinião pública bem-informada, e de uma conduta dos indivíduos, das empresas e das 

coletividades inspirada no sentido de sua responsabilidade sobre a proteção e melhoramento do meio ambiente em 

toda sua dimensão humana. É igualmente essencial que os meios de comunicação de massas evitem contribuir 

para a deterioração do meio ambiente humano e, ao contrário, difundam informação de caráter educativo sobre a 

necessidade de protegê-lo e melhorá-lo, a fim de que o homem possa desenvolver-se em todos os aspectos.” United 

Nations – UN. Report of the United Nations Conference on the Human Environment. Estocolmo: United 

Nations, 1972. Disponível em: <https://digitallibrary.un.org/record/523249?ln=en>. Acesso em: 20 de nov. de 

2020. 

https://digitallibrary.un.org/record/523249?ln=en
https://digitallibrary.un.org/record/523249?ln=en
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em todos os aspectos. Nota-se que este princípio vincula o documento à noção de que a proteção 

ambiental deva estar atrelada ao único fim de garantir o maior desenvolvimento do homem, 

sem alguma preocupação com o próprio valor da natureza. Com essa perspectiva 

antropocêntrica, o homem é visto como detentor da natureza, ao invés de ser uma parte 

integrante do meio ambiente. Mesmo abordando uma lista detalhada dos problemas ambientais 

da época, a Declaração de Estocolmo falhou ao não tratar diretamente a respeito da dimensão 

ética que envolve o tema (GUDYNAS, 2019). A marginalização de posições éticas concede às 

pessoas um lugar privilegiado, onde somente elas podem atribuir aos demais seres e objetos seu 

valor, interpretando e sentindo o meio ambiente de acordo com as necessidades e desejos 

humanos. Dessa forma, Gudynas (2019) ressalta que a natureza e o meio ambiente se convertem 

em um conjunto de objetos, vivos ou não vivos, que poderiam, ou não, ter utilidade ao ser 

humano. 

Enquanto isso, para Posner (2010), o homem íntegro seria aquele que se preocupa com 

a elevação da felicidade, assim como a sociedade justa seria aquela que elevaria a soma da 

felicidade ao seu valor máximo. Portanto, esse resultado seria atingido a partir da concretização 

das preferências em seu maior nível, buscando a utilidade em todas suas ações. Visto isso, tem-

se a noção de utilitarismo, que propõe que o valor moral de uma ação é justificado pela sua 

eficácia na promoção da felicidade.  

Gudynas (2019) expõe que o olhar utilitarista compreende a natureza como um meio 

para o fim, entendendo a apropriação do meio ambiente como uma necessidade para atingir o 

desenvolvimento em todas suas variedades. Dessa forma, o “valor” para o ser humano é 

empregado naquilo que possui utilidade para si, sendo expresso através da dominação 

(GUDYNAS, 2019). Portanto, é possível notar que, tanto o antropocentrismo, quanto o 

utilitarismo, estavam no cerne dos debates ambientais levantados na Conferência de Estocolmo, 

que, mesmo abordando a natureza, tinha como foco garantir com que os interesses e direitos 

humanos fossem obtidos.  

Esse foi o primeiro documento que estabeleceu uma conexão entre direitos humanos e 

proteção ambiental, reconhecendo o direito das pessoas a viver em um ambiente de qualidade. 

Entretanto, assuntos acerca da preservação da natureza que não estivessem ligados aos 

interesses humanos ficaram de fora do escopo da Conferência pois, na realidade, o próprio 

interesse humano foi centralizado nas preocupações e debates ambientais (PETERSMANN, 

2018).  

A visão antropocêntrica possui um papel importante na análise do histórico da 

ecopolítica, tendo em vista que, ao descrever, promover e defender uma definição 
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antropocêntrica do ambientalismo, é criado um entendimento comum a respeito do que seria o 

meio ambiente (PETERSMANN, 2018). Dessa forma, o antropocentrismo admite somente 

valores intrínsecos em e entre os seres humanos, além de rejeitar a existência de valor onde não 

há humanidade, como apontado por Gudynas (2019). Entretanto, para os ecologistas profundos, 

deve-se estudar o ser humano como parte de um meio orgânico completo, onde os valores 

inerentes dos animais e da natureza são independentes da consciência, interesse ou 

reconhecimento dos humanos (DEVALL; SESSIONS, 1985).  

Por conta do claro antropocentrismo, a ótica da Conferência de Estocolmo era limitada. 

Ao enquadrar a preservação ambiental como uma ferramenta para proteger os direitos e 

interesses humanos ao par que desconsidera os valores intrínsecos da própria natureza, o 

ambiente se limita à humanidade, tal qual o mito de Narciso, que se perdeu em sua própria 

imagem refletida no lago, ignorando seu arredor (PETERSMANN, 2018). 

  

2.2 A Carta da Natureza 

 

Em 1975, foi iniciada uma força tarefa, sugerida pelo Presidente Mobutu Sese Seko, do 

Zaire8, em prol da confecção de um documento que serviria como um guia (soft law) para 

regulamentar o desenvolvimento da proteção ambiental internacional (BURHENNE; IRWIN, 

1983). A proposta foi feita durante a 12ª Assembleia Geral da União Internacional para a 

Conservação da Natureza (UICN), em setembro de 1975, e foi aceita pela Assembleia, dando 

início à tarefa de conceber o documento (WOOD, 1985). O rascunho do documento foi 

apresentado em 1980 e submetido ao Secretário Geral das Nações Unidas, iniciando sua revisão 

e incorporando sugestões e comentários recebidos de mais de 50 nações, com o auxílio de um 

grupo ad hoc do PNUMA9. Após estes procedimentos, em setembro de 1982, o Secretário Geral 

emitiu o relatório final à 37ª Sessão da Assembleia Geral da ONU a respeito do novo documento 

e recomendando a adoção do mesmo (WOOD, 1985).  

O preâmbulo do documento10 assume que “A humanidade é parte da natureza e a vida 

depende do funcionamento ininterrupto dos sistemas naturais que garantem o suprimento de 

 
8 O Zaire foi o nome adotado pela atual República Democrática do Congo entre 27 de outubro de 1971 e 17 de 

maio de 1997. Mobutu Sese Seko foi presidente do país enquanto Congo e Zaire, exercendo sua posição de 1965 

até 1997. 
9 O grupo ad hoc do PNUMA era liderado por Hans Steinlin da Suiça e formado por representantes da Austrália, 

Alemanha, França, Índia, Quênia, Peru, Reino Unido, Estados Unidos, URSS, Zaire e outras agências ambientais 

da ONU (BURHENNE; IRWIN, 1983). 

10 United Nations General Assembly (37th sess.: 1982-1983). World Charter for Nature. Nova York: United 

Nations, 1982. Disponível em: <https://digitallibrary.un.org/record/39295?ln=en>. Acesso em: 03 de nov. de 

2020. 

https://digitallibrary.un.org/record/39295?ln=en
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energia e nutrientes”11. A partir deste documento, tem-se uma mudança de paradigma nos 

debates ambientais internacionais, assumindo que a natureza deve ser protegida como fim 

único, transmutando-se a ideia de que o homem seria detentor da natureza e passando a ser parte 

integrante de tal. 

O então antropocentrismo, característico dos debates anteriores e da Conferência de 

Estocolmo, abordado anteriormente, abre espaço para a concepção de que “Toda forma de vida 

é única, devendo ter seu respeito garantido independentemente do seu valor ao homem (...)”12 

(tradução nossa). A indicação de que a natureza tem seu valor intrínseco, assim como toda outra 

forma de vida não humana, inaugura a percepção de que a natureza por si mesma é digna de 

tutela, que o homem não se encontra acima em um nível hierárquico. Gudynas (2019) ressalta 

que, mesmo as pessoas abrangendo uma ampla variação de valorações sobre o meio ambiente, 

não há escala humana que possa medir a importância de outros seres vivos, afinal, não há 

indicação mensurável econômica, por exemplo, que pudesse estipular o valor de uma espécie 

ameaçada.  

Buscando aumentar o conhecimento acerca dos problemas ambientais, o Artigo 11 (c) 

aponta que atividades que podem interferir na natureza devem ter suas consequências 

analisadas, além de dever ser realizado estudos de impacto ambiental em relação aos projetos 

que visem atividades econômicas13. Contudo, essa proposta não foi bem recebida por alguns 

países desenvolvimentistas, entre eles o Brasil, que declarou que não poderia aceitar o Artigo 

11, porque tais estudos mencionados eram caros e desnecessários (WOOD, 1985). Também, a 

Argentina hesitou em apoiar o documento, alegando que o texto não diferenciava problemas 

ambientais de países desenvolvidos e em desenvolvimento, e que ambos deveriam ter 

tratamentos diferentes (WOOD, 1985). 

O Artigo 11 também aponta que “Atividades que podem ter um impacto na natureza 

devem ser controladas e as melhores tecnologias disponíveis devem ser utilizadas para 

 
11 “Mankind is a part of nature and life depends on the uninterrupted functioning of natural systems which ensure 

the supply of energy and nutrients.” (tradução nossa). United Nations General Assembly (37th sess.: 1982-1983). 

World Charter for Nature. Nova York: United Nations, 1982. Disponível em: 

<https://digitallibrary.un.org/record/39295?ln=en>. Acesso em: 03 de nov. de 2020. 
12 “Every form of life is unique, warranting respect regardless of its worth to man (…)” United Nations General 

Assembly (37th sess.: 1982-1983). World Charter for Nature. Nova York: United Nations, 1982. Disponível 

em: <https://digitallibrary.un.org/record/39295?ln=en>. Acesso em: 03 de nov. de 2020. 
13 “Activities which may disturb nature shall be preceded by assessment of their consequences, and environmental 

impact studies of development projects shall be conducted sufficiently in advance, and if they are to be undertaken, 

such activities shall be planned and carried out so as to minimize potential adverse effects.” United Nations 

General Assembly (37th sess.: 1982-1983). World Charter for Nature. Nova York: United Nations, 1982. 

Disponível em: <https://digitallibrary.un.org/record/39295?ln=en>. Acesso em: 03 de nov. de 2020. 

https://digitallibrary.un.org/record/39295?ln=en
https://digitallibrary.un.org/record/39295?ln=en
https://digitallibrary.un.org/record/39295?ln=en
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minimizar riscos significantes para natureza”14 (tradução nossa), sugestão que igualmente 

incitou um impasse entre desenvolvimentistas e protecionistas. Novamente, o Brasil tomou a 

frente, contrariando este apontamento da Carta, e afirmando que “as melhores tecnologias 

disponíveis” era uma forma de fazer com que países em desenvolvimento se mantivessem 

dependentes das tecnologias providas pelos países desenvolvidos (WOOD, 1985). No entanto, 

o representante do Zaire reiterou que “as melhores tecnologias disponíveis” se referiam àquelas 

mais apropriadas, não necessariamente as mais sofisticadas, que pudessem minimizar os riscos 

causados pelas atividades no meio ambiente (BURHENNE; IRWIN, 1983). 

A sessão de princípios gerais do documento tem como foco os ecossistemas naturais, 

como florestas, que são elementos essenciais nos países em desenvolvimento. Importante ter 

em mente que a maior parte das florestas mundiais se encontram ali e, além disso, são fontes 

significativas das atividades econômicas destes países. Wood (1985) enfatiza como essas 

nações estavam rapidamente destruindo suas vastas florestas em prol de atividades econômicas, 

como a busca por combustível fóssil e a instalação de fazendas para desenvolver o agronegócio 

local: não havia preocupação em relação aos impactos causados pelas atividades a longo prazo, 

sem seguir um plano prudente de desenvolvimento. Por isso, Wood (1985) realça a 

possibilidade dos países em desenvolvimento utilizarem as orientações da Carta da Natureza 

para o planejamento de suas atividades de desenvolvimento, tendo em vista a necessidade 

apontada nos Artigos 6, 7, 8 e 915 dos países começarem a considerar a conservação da natureza 

como parte essencial da estruturação de novas atividades.  

Outro ponto marcante da Carta da Natureza é o Artigo 1216, que evidencia a urgência 

em controlar a poluição. Apesar do posicionamento tanto da Argentina, quanto do Brasil, de 

 
14 “Activities which might have an impact on nature shall be controlled and the best available technologies that 

minimize significant risks to nature or other adverse effects shall be used.” United Nations General Assembly 

(37th sess.: 1982-1983). World Charter for Nature. Nova York: United Nations, 1982. Disponível em: 

<https://digitallibrary.un.org/record/39295?ln=en>. Acesso em: 03 de nov. de 2020. 
15 6. “In the decision-making process it shall be recognized that man’s needs can be met only by ensuring the 

proper functioning of natural systems and by respecting the principles set forth in the present Charter”; 7. “In the 

planning and implementation of social and economic development activities, due account shall be taken of the fact 

that the conservation of nature is an integral part of those activities”; 8. “In formulating long-term plans for 

economic development, population growth and the improvement of standards of living, due account shall be taken 

of the long-term capacity of natural systems to ensure the subsistence and settlement of the populations concerned, 

recognizing that this capacity may be enhanced through science and technology”; 9. “The allocation of areas of 

the earth to various uses shall be planned and due account shall be taken of the physical constraints, the biological 

productivity and diversity and the natural beauty of the areas concerned” United Nations General Assembly (37th 

sess.: 1982-1983). World Charter for Nature. Nova York: United Nations, 1982. Disponível em: 

<https://digitallibrary.un.org/record/39295?ln=en>. Acesso em: 03 de nov. de 2020. 
16 12. “Discharge of pollutants into natural systems shall be avoided and: (a) Where this is not feasible, such 

pollutants shall be treated at the source, using the best practicable means available; (b) Special precautions shall 

be taken to prevent discharge of radioactive or toxic wastes.” United Nations General Assembly (37th sess.: 1982-

1983). World Charter for Nature. Nova York: United Nations, 1982. Disponível em: 

<https://digitallibrary.un.org/record/39295?ln=en>. Acesso em: 03 de nov. de 2020. 

https://digitallibrary.un.org/record/39295?ln=en
https://digitallibrary.un.org/record/39295?ln=en
https://digitallibrary.un.org/record/39295?ln=en
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que as nações desenvolvidas mais industrializadas seriam as responsáveis pela poluição e as 

mais prováveis de realizarem atividades poluidoras, é notável que os países em 

desenvolvimento também possuem responsabilidade a respeito dessa problemática, afinal a 

poluição não é resultado apenas dos poluentes químicos de fábricas, mas também resulta de 

pesticidas, escoamento agrícola e efluentes humanos (WOOD, 1985). 

A estrutura da Carta da Natureza não foi moldada para atingir objetivos específicos ou 

solucionar problemas técnicos, como financiamento ou assistência para coordenar projetos de 

desenvolvimento, mas para encorajar a conservação do meio ambiente em esfera global. A 

Carta foi o primeiro documento internacional a respeito da responsabilidade humana para com 

a natureza, considerando seu valor intrínseco, o qual Wood (1985) salienta que foi um guia 

necessário para o cenário da época, além de um passo importante que foi tomado em prol da 

proteção ambiental.  

 

2.3 O Relatório de Brundtland 

 

 No início da década de 80, 10 anos após a Conferência de Estocolmo, houve um 

crescimento da pressão internacional a respeito do tema ambiental e, portanto, o assunto foi 

retomado pela ONU18. A Assembleia Geral das Nações Unidas criou, em 1983, a Comissão 

Mundial sobre o Meio Ambiente e Desenvolvimento, chefiada pela então primeira-ministra da 

Noruega, Gro Harlem Brundtland, com o objetivo de estudar o assunto e promover audiências 

internacionais para produzir um resultado formal das discussões a respeito da temática 

ambiental (JAPIASSÚ; GUERRA, 2017).  

Em 1987, a Comissão apresentou o relatório “Nosso Futuro Comum”, que também veio 

a ser conhecido como “Relatório Brundtland”, o qual elaborou o conceito de desenvolvimento 

sustentável, sendo “aquele que atende às necessidades do presente sem comprometer a 

possibilidade de as gerações futuras atenderem às suas necessidades”19. Ademais, o Relatório 

Brundtland aborda três diferentes dimensões, sendo elas a garantia da sustentabilidade 

ambiental a longo prazo, atender as necessidades humanas básicas e promover equidade para 

as futuras gerações.   

 
18 GUDYNAS, E. Direitos da Natureza: Ética Biocêntrica e Políticas Ambientais. Editora Elefante, 2019.  
19 Comissão Mundial Sobre Meio Ambiente e Desenvolvimento – CMMDAD. Nosso Futuro Comum. Rio de 

Janeiro: Editora Fundação Getúlio Vargas – FGV, 2ª Edição, 1991. Disponível em: 

<https://edisciplinas.usp.br/pluginfile.php/4245128/mod_resource/content/3/Nosso%20Futuro%20Comum.pdf>. 

Acesso em: 06 de nov. de 2020. 

https://edisciplinas.usp.br/pluginfile.php/4245128/mod_resource/content/3/Nosso%20Futuro%20Comum.pdf


24 

 

 As “necessidades” mencionadas no conceito de sustentabilidade abrangem, sobretudo, 

as necessidades essenciais da população mais pobre, devendo essa receber máxima prioridade 

dentro dos planos de desenvolvimento. Com o desenvolvimento sendo visto como uma 

transformação progressiva da economia e da sociedade, é exposta a necessidade de levar em 

conta a sustentabilidade durante seu planejamento20. Considerando a preocupação a respeito do 

desenvolvimento sustentável, os bens naturais deveriam ser gerenciados da melhor maneira 

para que não houvesse limitações impostas no futuro que poderiam impedir a humanidade de 

atender às suas necessidades. 

 Ao contrário de crenças anteriores de que o desenvolvimento econômico e a proteção 

ambiental seriam antagonistas, o Relatório sugere a conciliação desses dois aspectos, 

acreditando em um possível equilíbrio entre ambos, ao mesmo tempo que aponta a 

incompatibilidade entre o desenvolvimento sustentável e os padrões de produção e consumo da 

época21. Ressalta que é preciso definir uma produtividade máxima que seja sustentável, tendo 

em vista que a maioria dos recursos renováveis são parte de um ecossistema interligado e que 

cada um possui um tempo limite diferente de regeneração e crescimento natural. Não obstante, 

observa-se que a aspiração por crescimento econômico muitas vezes está alinhada a uma 

ambição de melhorar os padrões de vida humano além do que poderia ser considerado 

ecologicamente sustentável (HOLDEN; LINNERUD; BANISTER, 2014), esse sendo um dos 

maiores problemas apontados pelo Relatório. É pautado que o desenvolvimento sustentável 

busca o crescimento econômico, principalmente nas regiões onde as necessidades humanas 

básicas não são alcançadas, mas evidencia que só o crescimento por si só não é o suficiente, 

devendo estar alinhado com os princípios da sustentabilidade, além de buscar não explorar tanto 

a natureza, quanto os seres vivos22.  

 Apesar do Relatório manifestar a necessidade do ser humano construir uma nova relação 

com o meio ambiente, ele não se aprofundou nos conceitos éticos, como é apontado por 

Gudynas (2019). Como mencionado anteriormente, uma das principais dimensões abordadas 

pelo Relatório Brundtland foi a possibilidade de esgotamento dos recursos naturais e como a 

falta de um planejamento sustentável iria prejudicar as gerações futuras, evidenciando a única 

 
20 Comissão Mundial Sobre Meio Ambiente e Desenvolvimento – CMMDAD. Nosso Futuro Comum. Rio de 

Janeiro: Editora Fundação Getúlio Vargas – FGV, 2ª Edição, 1991. Disponível em: 

<https://edisciplinas.usp.br/pluginfile.php/4245128/mod_resource/content/3/Nosso%20Futuro%20Comum.pdf>. 

Acesso em: 06 de nov. de 2020. 
21 Ibid  
22 Ibid 

https://edisciplinas.usp.br/pluginfile.php/4245128/mod_resource/content/3/Nosso%20Futuro%20Comum.pdf
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preocupação com o desenvolvimento humano, sem colocar a natureza em uma posição na qual 

ela é digna de valor próprio.  

A “ética entre humanos”, mencionada por Gudynas (2019), também pode ser observada 

na própria noção de desenvolvimento sustentável, que é considerada um marco na ecopolítica. 

Ela foi construída a partir da ótica antropocêntrica, tendo em vista que o conceito abrange 

assegurar a proteção ambiental por conta do bem-estar humano, buscando não prejudicar as 

gerações futuras. Como apontado no Relatório Brundtland, “Nós agimos como agimos porque 

podemos sair impunes; as gerações futuras não votam; eles não têm poder político ou 

financeiro; eles não podem desafiar nossas decisões” (tradução nossa).23 A sustentabilidade 

seria, então, uma ferramenta a ser utilizada nos planejamentos para ações de desenvolvimento 

humano e crescimento econômico, a qual auxiliaria esse processo para não correr o risco de 

extinguir recursos naturais e prejudicar a qualidade de vida dos seres humanos nos anos 

seguintes.  

 

2.4 ECO-RIO 92 

 

 Depois de 20 anos da celebração da Conferência de Estocolmo, foi realizada a 

Conferência das Nações Unidas sobre o Meio Ambiente e Desenvolvimento (CNUMAD) em 

junho de 1992, no Rio de Janeiro24. Durante a reunião, que ficou conhecida como Eco-Rio 92, 

Rio-92 ou Cúpula da Terra, foi admitida a necessidade de conciliar o desenvolvimento 

socioeconômico com a utilização de recursos naturais25, reconhecendo o conceito de 

desenvolvimento sustentável que havia sido apresentado no Relatório Brundtland.  

 Devido à participação expressiva de 172 países e 108 Chefes de Estado ou de Governo, 

foi considerado como o maior evento organizado até então pela ONU. Além disso, dados 

apontam que participaram em torno de 10.000 jornalistas e 1.400 organizações não 

 
23 “We act as we do because we can get away with it; future generations do not vote; they have no political or 

financial power; they cannot challenge our decisions”. World Comission on Environment and Development. Our 

Common Future. Disponível em: <http://refhub.elsevier.com/S0959-3780(14)00072-7/sbref0225>. Acesso em: 

06 de nov. de 2020. 
24 SENADO BRASILEIRO. Conferência Rio-92 sobre o Meio Ambiente do Planeta: Desenvolvimento 

Sustentável dos Países. Disponível em: <http://www.senado.gov.br/noticias/Jornal/emdiscussao/rio20/a-

rio20/conferencia-rio-92-sobre-o-meio-ambiente-do-planeta-desenvolvimento-sustentavel-dos-paises.aspx>. 

Acesso em: 16 de nov. de 2020. 
25 Ibid 

http://refhub.elsevier.com/S0959-3780(14)00072-7/sbref0225
http://www.senado.gov.br/noticias/Jornal/emdiscussao/rio20/a-rio20/conferencia-rio-92-sobre-o-meio-ambiente-do-planeta-desenvolvimento-sustentavel-dos-paises.aspx
http://www.senado.gov.br/noticias/Jornal/emdiscussao/rio20/a-rio20/conferencia-rio-92-sobre-o-meio-ambiente-do-planeta-desenvolvimento-sustentavel-dos-paises.aspx
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governamentais26, fato que demonstra que a preocupação com o meio ambiente havia alcançado 

uma importância ainda maior na agenda internacional.  

 Benchimol (2011) evidencia que, ao se encontrarem na Eco-Rio 92, os países Norte e 

Sul enfrentaram, mais uma vez, divergências nos seus pontos de vista. Os países desenvolvidos 

e industrializados apresentaram o enfoque do primeiro mundo, tentando manter, a hegemonia 

econômica e política. A hegemonia desses países era mantida por conta do desenvolvimento 

tecnológico, como apontado por Benchimol (2011), e, desde a Revolução Industrial, tanto renda 

quanto patrimônio vinha sendo acumulado ao par que desconsideravam a destruição e 

desperdício de recursos naturais. Em contrapartida, os países em desenvolvimento colocaram 

ênfase em uma escala de valores diferentes, como também aponta Benchimol (2011), sendo 

que seus principais problemas eram ligados ao crescimento de sua população e à pobreza, além 

dos baixos níveis de produção e de renda, dívida externa, relações de trocas desfavoráveis e 

preços insuficientes de suas matérias-primas. É mostrado que os países em desenvolvimento 

encaravam um círculo vicioso de causa e efeito entre pobreza e poluição – ao agirem, reagirem 

e interagirem entre si, acabam acentuando a situação crônica de carência27.  

 Por enfrentarem problemas diferentes dos países desenvolvidos que participaram da 

Eco-Rio 92, os países vizinhos que faziam parte do Tratado de Cooperação Amazônica (Brasil, 

Bolívia, Peru, Colômbia, Equador, Venezuela, Guiana e Suriname) se reuniram para analisar 

os pontos apresentados na Conferência, buscando alinhar suas necessidades e interesses frente 

ao debate (BENCHIMOL, 2011). Nesse encontro, foram elaborados uma série de documentos 

oficiais, entre eles a Declaração de Princípios, Agenda 21, Declaração de Princípios sobre 

Florestas, Declaração do Rio sobre Meio Ambiente e Desenvolvimento e a Carta da Terra28. 

Entre estes documentos, a Declaração de Princípios destaca-se por ter sido formulada 

com foco na posição de luta e defesa pelo desenvolvimento regional, onde ressaltou que os 

padrões internacionais de produção, consumo e distribuição estavam na base dos problemas 

ambientais dos países em desenvolvimento29. Entretanto, a Agenda 21 foi oficialmente o 

 
26 BREITMEIER, H.; RITTBERGER, V. Environment NGOs in an emerging global civil society”. In: CHASEK, 

Pamela. The Global Environment in the Twenty-First Century. Tokyo: United Nations University Press, 2000. 
27 BENCHIMOL, S. Eco-92: Borealismo Ecológico e Tropicalismo Ambiental. Recife: Ciência & Trópico, vol. 

20, n. 1, p. 7-26, 1992. 
28 Dentre estes documentos mencionados, a Declaração de Princípios sobre Florestas, Declaração do Rio sobre 

Ambiente e Desenvolvimento e a Carta da Terra não serão abordados em maior profundidade por não serem o 

foco principal deste trabalho. 
29 Princípio 8: Para alcançar o desenvolvimento sustentável e uma melhor qualidade de vida para todas as pessoas, 

os Estados devem reduzir e eliminar os sistemas de produção e consumo não-sustentados e fomentar polícias 

demográficas apropriadas (tradução nossa). The Rio Declaration on Environment and Development 1992. 

Disponível em: <https://www.jus.uio.no/lm/environmental.development.rio.declaration.1992/landscape.pdf>. 

Acesso em: 16 de nov. de 2020. 

https://www.jus.uio.no/lm/environmental.development.rio.declaration.1992/landscape.pdf
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principal documento que derivou da conferência. Esta propõe um plano de ação para o 

desenvolvimento sustentável, cobrindo aspectos de desenvolvimento social e econômico, além 

de apontar preocupação com uma variedade de recursos naturais30.  

 O plano de ação da Agenda 21 foi construído com a premissa de que, para atingir o 

desenvolvimento sustentável, seria necessário formular novas maneiras de educar a sociedade, 

assim fortalecendo grupos coletivos (ECKERBERG; LAFFERTY, 1998). Integrando tanto o 

viés ambiental quando o de desenvolvimento, a Agenda 21 orientava que fosse adotada uma 

abordagem ascendente, incorporando a ideia de educação da sociedade para com políticas 

ambientais, podendo, assim, auxiliar com as medidas protetivas (GRUBB et al., 1993). A chave 

para esse modelo é as autoridades locais de cada país tomarem responsabilidade por introduzir, 

interpretar, adaptar e implementar os aspectos relevantes da Agenda 21 nas suas comunidades 

locais (ECKERBERG; LAFFERTY, 1998). A Eco-Rio 92 foi considerada a catalisadora do 

desenvolvimento sustentável ao redor do mundo, estabelecendo medidas a serem tomadas pelos 

governos após a Conferência, bem como a sugestão dos países submeterem relatórios para o 

monitoramento das atividades (GRUBB et al., 1993).  

 

2.5 RIO+10 

 

 A Cúpula Mundial sobre Desenvolvimento Sustentável, que ficou conhecida também 

como Rio+10, ocorreu em 2002, em Joanesburgo, reunindo representantes de governos de mais 

de 150 países, grandes empresas, associações setoriais, organizações não-governamentais e 

jornalistas31. Devido à prescrição de medidas radicais a serem tomadas pela Agenda 21, foi 

realizada, em 1997, uma Sessão Especial da Assembleia Geral das Nações Unidas (Rio+5), que 

identificou uma série de lacunas nas mudanças que deveriam ocorrer para alcançar a equidade 

social (SEQUINEL, 2002). Após essa realização, a Comissão de Desenvolvimento Sustentável 

da ONU (CDS) propôs a execução, em 2002, de uma nova cúpula mundial sobre 

desenvolvimento sustentável, marcando 10 anos desde a Eco-Rio 9232. 

 O objetivo principal da Rio+10 era de rever as metas propostas pela Agenda 21, assim 

como reorganizar os esforços para uma implementação eficaz das medidas sugeridas e rever os 

acordos levantados na Eco-Rio 92 (SEQUINEL, 2002). Foi uma tentativa por parte da ONU de 

 
30 GRUBB, M. et al. The Earth Summit’ Agreements – A Guide and Assessment: An Analysis of the Rio ’92 

UN Conference on Environment and Development. London: Routledge, vol. 9, 1993.  
31 SEQUINEL, M. C. M. Cúpula Mundial Sobre Desenvolvimento Sustentável – Joanesburgo: Entre o Sonho 

e o Possível. Análise Conjuntural, v. 24, n 11-12, p. 12, 2002. 
32 Ibid 
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avançar nas discussões e obter metas mais específicas para os principais problemas de ordem 

global, desde a conservação da biodiversidade até conter o avanço de doenças, como a AIDS.  

Sequinel (2002) aponta alguns empecilhos enfrentados pela Conferência, entre eles o 

aumento da pobreza nos países em desenvolvimento, a redução de níveis de ajuda financeira 

internacional, o crescimento de dívidas externas e o fracasso no aperfeiçoamento de medidas 

para redução de produção e consumo. Contudo, para Pereira Jr. (2002), reduzir a desigualdade 

entre as nações para poder alcançar a equidade social seria um dos maiores desafios da 

humanidade, pois, para ser feito, a parte hegemônica da sociedade teria que assumir uma 

postura de renúncia aos seus hábitos de consumo, buscando um maior altruísmo jamais visto 

anteriormente. 

Em relação aos problemas observados, a Rio+10 teve como prioridade água e 

saneamento, energia, saúde, agricultura e diversidade, porém apenas dois destes temas foram 

levados para frente33. Foi colocada a meta de que, até 2015, seria reduzido pela metade o 

número de pessoas sem acesso a saneamento, além de terem acordado em implementar, também 

até 2015, mecanismos em prol da redução da extinção de espécies de peixes, com a meta de 

restaurar os estoques pesqueiros internacionais34.  

Ademais, é indicado por Sequinel (2002) que as expectativas para que as mudanças 

sugeridas viessem a ser implementadas foram frustradas pelo baixo resultado prático em 

Joanesburgo. Em 2002, os países enfrentavam um cenário de instabilidade econômica e política, 

não sendo propício para os objetivos ambiciosos da conferência35. Mesmo com muitos dos 

países participantes apresentando propostas efetivas para a implementação do que havia sido 

discutido na Eco-Rio 92, estas acabavam não prosperando entre os demais presentes na 

conferência36. Um exemplo, apontado por Sequinel (2002), foi a proposta brasileira de 

substituir as matrizes energéticas poluidoras por fontes renováveis de energia em 10% até 2010. 

Mesmo tendo apoio da União Europeia, que também colocava enfoque na energia renovável, e 

havia proposto 15% até 2010, a medida sugerida não prosperou por conta da incapacidade de 

viabilizar o projeto37. Além disso, estas propostas tinham como oposição países produtores de 

 
33 Ibid 
34 SEQUINEL, M. C. M. Cúpula Mundial Sobre Desenvolvimento Sustentável – Joanesburgo: Entre o Sonho 

e o Possível. Análise Conjuntural, v. 24, n 11-12, p. 12, 2002. 
35 PEREIRA JÚNIOR, J. S. Cúpula Mundial Sobre Desenvolvimento Sustentável, realizada em 

Johannesburgo, África do Sul. Brasília: Câmara dos Deputados, 2002. Disponível em: 

<http://www2.camara.leg.br/documentos-e-pesquisa/pdf>. Acesso em: 17 de nov. de 2020. 
36 SEQUINEL, M. C. M. Cúpula Mundial Sobre Desenvolvimento Sustentável – Joanesburgo: Entre o Sonho 

e o Possível. Análise Conjuntural, v. 24, n 11-12, p. 12, 2002. 
37 PEREIRA JÚNIOR, J. S. Cúpula Mundial Sobre Desenvolvimento Sustentável, realizada em 

Johannesburgo, África do Sul. Brasília: Câmara dos Deputados, 2002. Disponível em: 

<http://www2.camara.leg.br/documentos-e-pesquisa/pdf>. Acesso em: 17 de nov. de 2020. 

http://www2.camara.leg.br/documentos-e-pesquisa/pdf
http://www2.camara.leg.br/documentos-e-pesquisa/pdf
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petróleo, com exceção da Venezuela, pois sua maior preocupação era a possibilidade de perder 

o mercado para outras fontes de energia (PEREIRA JR., 2002).  

A iniciativa brasileira, mesmo tendo sido rejeitada, pois as resoluções na Rio+10 eram 

tomadas por consenso, teve seu mérito por ter levantado a importância das energias renováveis. 

No final, houve o incentivo para que os países investissem mais na utilização de fontes 

renováveis, além da ONU ter se comprometido a acompanhar periodicamente o progresso 

dentro deste âmbito (PEREIRA JR., 2002). 

 Por conta disso, a Rio+10 terminou com poucos avanços de fato, entre eles, como 

evidencia Pereira Jr. (2002), houve a aprovação de um sistema internacional, formado pelos 

detentores de recursos naturais, para a divisão dos lucros obtidos pelos países desenvolvidos 

com o uso dos recursos.  

 

2.6 RIO+20 

 

 Celebrando 20 anos desde a Eco-Rio 92, a Conferência das Nações Unidas sobre 

Desenvolvimento Sustentável (CNUDS), também conhecida como Rio+20, foi realizada em 

2012, no Rio de Janeiro, a pedido do governo brasileiro, tendo em vista que, inicialmente, ela 

não estava planejada para acontecer38. A conferência reacendeu as esperanças sobre a 

possibilidade de um mundo mais sustentável, tendo como objetivo retomar o compromisso 

político dos países envolvidos nos debates para com o desenvolvimento sustentável, buscando 

analisar as lacunas e o desenvolvimento dos países até então39.  

 A Rio+20, diferentemente da Conferência de Estocolmo e da Eco-Rio 92, não foi 

concebida como uma Reunião de Cúpula, mas como uma “conferência de revisão” (UNCSD, 

2012). Portanto, pode-se observar que a Rio+20 não tinha como foco promover negociações 

sobre o futuro sustentável e do meio ambiente, somente revisar o que já havia sido debatido, 

assim como discutir a respeito da economia verde no contexto do desenvolvimento sustentável 

e a erradicação da pobreza, além da estrutura institucional para o desenvolvimento sustentável 

(GUIMARÃES; FONTOURA, 2012).  

 A temática da economia verde tinha como propósito ser um instrumento para a aplicação 

de políticas e programas que viessem a fortalecer os compromissos de desenvolvimento 

 
38 SÁNCHEZ, L. E.; CROAL, P. Environmental Impact Assessment, from Rio-92 to Rio+20 and Beyond. 

Ambient. Soc., vol. 15, n. 3, p. 41-54, 2012. 
39 Rio+20. Sobre a Rio+20. Disponível em: <http://www.rio20.gov.br/sobre_a_rio_mais_20.html>. Acesso em: 

25 de nov. de 2020. 

http://www.rio20.gov.br/sobre_a_rio_mais_20.html
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sustentável nos países membros da ONU, estando vinculada, também, na erradicação da 

pobreza, tendo em perspectiva que debates econômicos e ambientais não poderiam ser 

desvinculados da esfera social40. Por conta desta ótica adotada, foi possível iniciar o 

planejamento para a criação dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS), além de ter 

resultado em outras medidas para implementação deste tema, como mandatos para futuros 

programas de financiamento41. 

 O mandato para planejamento dos ODS resultou na criação de 17 objetivos e 169 metas 

de ação global, as quais todos os países almejariam alcançar até 2030, cobrindo as esferas 

ambiental, econômica e social dentro do desenvolvimento sustentável42. Os ODS buscam 

abranger temas de grande urgência no mundo, entre eles a erradicação da pobreza, fome zero, 

saúde, educação, igualdade de gênero, saneamento, energia limpa, crescimento econômico, 

infraestrutura, redução de desigualdades, cidades sustentáveis, consumo e produção 

responsáveis, ação contra a mudança global do clima, vida na água e terrestre, instituições 

eficazes e meios de implementação.  

 Entre esses, o objetivo de número 1243 tem como alvo assegurar padrões de produção e 

consumo sustentáveis, sendo que todos os países se comprometeriam para alcançar uma gestão 

e uso sustentável dos recursos naturais até 2030. Neste âmbito, é importante observar a meta 

12.344, que reconhece o impacto do desperdício alimentar tanto para o meio ambiente, quanto 

para a sociedade. A meta aborda a necessidade de reduzir pela metade o desperdício de 

alimentos per capita mundial, assim como estabelecer um marco regulatório para a redução do 

desperdício de alimentos45.   

 Outro objetivo marcante seria o de número 1346, que almeja tomar medidas urgentes 

para o combate da mudança climática e seus impactos. Para atingir esta meta, impõe-se a 

necessidade de educar, conscientizar e capacitar a sociedade sobre mitigação, adaptação e 

 
40 Rio+20. Temas. Disponível em: <http://www.rio20.gov.br/sobre_a_rio_mais_20/temas.html>. Acesso em: 26 

de nov. de 2020. 
41 United Nations – UN. The 17 Goals – History. Disponível em: <https://sdgs.un.org/goals>. Acesso em: 26 de 

nov. de 2020. 
42 Ibid. 
43 Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (IPEA). 12. Consumo e Produção Sustentáveis. Disponível em: 

<https://www.ipea.gov.br/ods/ods12.html>. Acesso em: 26 de nov. de 2020.  
44 Ibid. 
45 Em 1988, foi publicada a Declaração de Roma sobre Segurança Alimentar. Este documento tinha como objetivo 

analisar a situação alimentar e da agricultura global, focando na crescente problemática da fome e má nutrição 

entre a população mundial, mesmo com a abundância de suprimentos disponíveis. Também é colocada em pauta 

a segurança alimentar e a falta de orientação ecológica na produção, evidenciando a necessidade de conservar os 

recursos agrícolas e desenvolver o conceito de crescimento sustentável. (FAO, 1988) 
46 Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (IPEA). 13. Ação Contra a Mudança Global do Clima. Disponível 

em: <https://www.ipea.gov.br/ods/ods13.html>. Acesso em: 26 de nov. de 2020.  

http://www.rio20.gov.br/sobre_a_rio_mais_20/temas.html
https://sdgs.un.org/goals
https://www.ipea.gov.br/ods/ods12.html
https://www.ipea.gov.br/ods/ods13.html
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redução do impacto ambiental, além de promover mecanismos para a criação de centros 

capacitados para o planejamento relacionado à mudança climática47.  

 À parte dos ODS, o resultado mais relevante da Conferência foi o documento intitulado 

“O Futuro que Queremos”, que, segundo Guimarães e Fontoura (2012), enfrentou dificuldades 

para ser confeccionado e terminou desprovido de conteúdo. Andrade (2012) aponta que, no 

documento final, não se estabeleceram metas nem prazos concretos sobre os temas, e que sequer 

estipularam programas de ação. Dessa forma, a contribuição mais evidente do documento é o 

incentivo aos agentes responsáveis para transformarem o debate da Rio+20 em medidas efetivas 

em prol da sustentabilidade (ANDRADE, 2012). 

 Levando em consideração os aspectos abordados sobre a Rio+20, tem-se em vista que 

a Conferência foi, de fato, bem-sucedida dentro do que se propôs a realizar: a restauração do 

compromisso internacional com o desenvolvimento sustentável (ANDRADE, 2012). É 

perceptível que o objetivo da Rio+20 era apenas moldar o debate das décadas seguintes, como 

mencionado por Andrade (2012), servindo como base para futuros compromissos. Apesar 

disso, ainda é possível notar críticas pelo fato que a Conferência não teve um desfecho concreto. 

Guimarães e Fontoura (2012) indicam que os líderes mundiais, na verdade, não se atentaram à 

urgência requerida pelo desenvolvimento sustentável, por isso não firmaram resultados precisos 

no documento final. Além disso, levantam o questionamento sobre a posição dos líderes dos 

países desenvolvidos, que realmente se beneficiam dos padrões insustentáveis de 

desenvolvimento, e que aparentam estarem fortificados pelo seu passado e privilégios, os quais 

conseguiram às custas da degradação do planeta (GUIMARÃES; FONTOURA, 2012). 

 Como pôde ser notado, as conferências realizadas em prol do desenvolvimento 

sustentável e proteção da natureza impulsionaram o processo de politização do tema. Tendo 

traçado o histórico internacional destas discussões, analisar-se-á o desenvolvimento da 

implementação do debate ambiental na esfera da América Latina, até sua importância nos 

tempos atuais. Posteriormente, abordar-se-á a respeito destas questões de maneira mais 

aprofundada nas dimensões do Brasil, Bolívia e Equador, destacando a atuação da ecopolítica 

nestes países e como eles interpretam o papel da natureza. 

 

3. A ECOPOLÍTICA NA AMÉRICA LATINA 

 

 
47 Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (IPEA). 13. Ação Contra a Mudança Global do Clima. Disponível 

em: <https://www.ipea.gov.br/ods/ods13.html>. Acesso em: 26 de nov. de 2020. 

https://www.ipea.gov.br/ods/ods13.html
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 No continente americano, a América Latina engloba os países que falam 

majoritariamente idiomas românicos, tendo em vista que foram colônias portuguesas, 

espanholas e francesas. A região tornou-se o que é hoje através de uma profunda miscigenação 

cultural, a qual deu início, durante os primeiros momentos da colonização, por indígenas 

nativos, europeus e africanos. Os países europeus, inicialmente Portugal e Espanha, estavam 

frente a um processo de expansão do capital comercial, o que impulsionou as grandes 

navegações e a colonização na América (GALEANO, 1971). Por mais que os contextos 

nacionais que compõem a América Latina sejam singulares, principalmente no que diz respeito 

à América portuguesa e à América espanhola, estes, em geral, obedecem a uma mesma origem 

histórica48.  

O processo de colonização foi marcado pela submissão e exterminação de milhões de 

indígenas nativos, que eram forçados a cederem suas terras ancestrais aos europeus recém-

chegados (VEDEND, PREVOST, 2015). Durante essa era, o Exército e a Igreja Católica eram 

as duas instituições que mais se destacavam, tendo em vista que os oficiais militares eram 

considerados parte de um grupo social superior, enquanto as Igrejas acumulavam riquezas e 

diferenciavam-se por sua importância perante a sociedade (PRADO, 1987).  Devido a este 

protagonismo do catolicismo, a América era vista, para os europeus, como um vasto império 

do Diabo, onde empregaram uma missão fanática contra a heresia dos povos nativos, através 

de missões evangelizadoras (GALEANO, 1971).  

O discurso colonial debruçava-se na premissa que os colonizadores europeus, além de 

buscarem riquezas nas terras americanas, estavam levando desenvolvimento e o conhecimento 

aos povos nativos, os quais eram considerados seres primitivos (GALEANO, 1971). O poder 

dos países colonizadores veio, portanto, através do processo de subjetivização e construção de 

estereótipos (BHABHA, 1994). Tendo em vista que crenças e diferenças culturais são produtos 

criados pelo homem, os discursos sobre a impureza dos povos indígenas vincularam a 

discriminação às práticas políticas e culturais dos países colonizados, criando um conhecimento 

geral para justificar a colonização e a violência empregadas na época, através da formação de 

uma “ordem” racial de poder (BHABHA, 1994). 

Ao implementarem a hierarquização dos povos na América, os europeus, colocando a 

si mesmos como superiores, legitimavam seu “direito” de usurpar as riquezas da região. A 

colonização posicionou a região latino-americana no sistema econômico mundial de forma 

 
48 Comisión Económica para América Latina y el Caribe – CEPAL. Democracia, concertacion y sustentabilidad 

ambiental en America Latina. Santiago: CEPAL, 1990. Disponível em: 

<https://repositorio.cepal.org/handle/11362/29720>. Acesso em: 15 de mar. de 2021. 

https://repositorio.cepal.org/handle/11362/29720


33 

 

abrupta, iniciando um processo de dependência e subordinação, transformando a América 

Latina em uma fonte “inesgotável” de recursos ambientais (BENJAMIN, 2000). Devido à 

vastidão destes recursos, a exploração mineral, florestal e agropecuária era incentivada por parte 

dos europeus, os quais viam a América Latina como “terra de ninguém”, tendo em vista a 

posição inferior na qual colocavam os povos nativos (BENJAMIN, 2000). Os colonizadores 

cobiçavam as colônias do Sul justamente por sua abundância em minerais, hidrocarbonetos, 

água, terras agricultáveis e florestas, o que resultou na economia da América Latina ser baseada 

no uso intensivo destes recursos (PAMPLONA; CACCIAMALI, 2017). Dessa forma, as 

economias latino-americanas tiveram que encarar a expansão do capitalismo em um contexto 

mundial em prol de suprir a nova demanda internacional, o que resultou em boa parte dos países 

Sul tornarem-se economias exportadoras (PINTO, 2019). 

Esse padrão econômico perpetua até os dias de hoje, tendo em vista que, enquanto dois 

terços das exportações dos países periféricos são de produtos primários, os países centro 

contemplam 90% das exportações de bens de capital49. Enquanto isso, nas últimas décadas, a 

diferença econômica entre os países Norte e Sul aumentou tanto quanto os problemas 

ambientais enfrentados por eles – e os países periféricos se encontram no lado mais prejudicado, 

tendo que lidar com sequelas históricas do subdesenvolvimento, além dos impactos no meio 

ambiente50. A estrutura dessa relação entre centro e periferia enfatiza o “paradoxo da 

abundância”, pois enquanto as terras do Sul eram cobiçadas por seus recursos naturais, e estes 

eram vistos como uma benção, essa dependência origina, principalmente, um baixo crescimento 

econômico a longo prazo (PAMPLONA; CACCIAMALI, 2017).  

A ideia de que o Sul está importando o estilo de vida dos países desenvolvidos é 

reforçada pelo padrão de importação e exportação, refletindo as limitações ecológicas e 

problemas ambientais existentes51. Apesar das economias altamente industrializadas já 

encararem problemas ambientais associados à poluição, como da água e do ar, os países Sul, 

por contarem com uma maior gama de recursos e servirem de fonte exportadora aos países 

centro, poderão atingir o esgotamento tal qual o mundo Norte já sofreu52.  

Apesar de tanto os países Norte quanto os Sul enfrentarem os impactos da intervenção 

humana no meio ambiente, estes começaram a se tornar preocupação internacional somente 

 
49 Comisión Económica para América Latina y el Caribe – CEPAL. Democracia, concertacion y sustentabilidad 

ambiental en America Latina. Santiago: CEPAL, 1990. Disponível em: 

<https://repositorio.cepal.org/handle/11362/29720>. Acesso em: 15 de mar. de 2021. 
50 Ibid.  
51 Ibid. 
52 Ibid. 

https://repositorio.cepal.org/handle/11362/29720
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quando afetavam os interesses econômicos e comerciais dos países Norte53. Esta questão pode 

ser observada nos primeiros problemas ambientais levados às conferências, como o smog54, em 

Londres, e as chuvas ácidas, fenômenos que atraíram atenção internacional principalmente por 

comprometerem os interesses industriais dos países desenvolvidos. Os países Sul acabam 

sofrendo com os problemas ambientais tanto quanto, mas sem poder usufruir dos benefícios do 

desenvolvimento na mesma medida55, perpetuando as diferenças em termos de 

desenvolvimento e degradação56. Além disso, também é esperado com que arquem igualmente 

com os custos, o que foi duramente criticado pelos mesmos durante a Conferência de 

Estocolmo. 

Mesmo com os problemas ambientais sendo encarados como dificuldades cujas quais a 

sociedade estaria em uma posição mais favorável caso estes não existissem, os países da 

América Latina, muitas vezes, posicionaram-se na defensiva durante debates internacionais a 

respeito da proteção ambiental57. Enquanto as políticas públicas tradicionais, aquelas 

relacionadas à agricultura, transporte, ou até mesmo à indústria, são legitimadas por terem um 

objetivo “positivo”, ou seja, tendem a proporcionar benefícios à sociedade atual, as políticas 

relacionadas ao meio ambiente são voltadas ao coletivo e às futuras gerações, sendo vistas como 

negativas por não proporcionarem nenhuma vantagem imediata, apenas traçarem limites do que 

não deve ser feito58. Apesar disso, o conhecimento existente acerca dos limites da própria 

natureza se faz presente nos discursos e ações políticas dos atores das relações internacionais, 

inclusive dentro da esfera da América Latina (MILANI, 2008). 

 
53 Comisión Económica para América Latina y el Caribe – CEPAL. Democracia, concertacion y sustentabilidad 

ambiental en America Latina. Santiago: CEPAL, 1990. Disponível em: 

<https://repositorio.cepal.org/handle/11362/29720>. Acesso em: 15 de mar. de 2021. 
54 Fenômeno abordado no primeiro capítulo deste trabalho. 
55 Comisión Económica para América Latina y el Caribe – CEPAL. Democracia, concertacion y sustentabilidad 

ambiental en America Latina. Santiago: CEPAL, 1990. Disponível em: 

<https://repositorio.cepal.org/handle/11362/29720>. Acesso em: 15 de mar. de 2021. 
56 Esta questão é visível principalmente no Protocolo de Kyoto, que foi um acordo ambiental resultante da 3ª 

Conferência das Partes da Convenção das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas, realizada em Kyoto, Japão, 

em 1997. Foi firmado entre os países integrantes da ONU com o objetivo de reduzir a emissão dos gases de efeito 

estufa, sendo o primeiro tratado internacional nesta pauta. Os países participantes se comprometeram a reduzir a 

emissão de poluentes em 5,2% em relação a 1990, no período de 2008 a 2012, mesmo considerando que nem todos 

emitiam a mesma quantidade de gases. Por conta disso, os Estados Unidos propuseram a “venda” de carbono, ou 

seja, se um país desenvolvido não atingisse a meta estabelecida, ele poderia “comprar” a diferença de outro país 

que tivesse reduzido mais a própria emissão. Dessa forma, independentemente da responsabilidade dos países, o 

“direito de poluir” seria garantido, assim como não alteraria o estilo de vida dos países desenvolvidos 

(MERCADO, 2007). 
57 Este posicionamento foi enfatizado no capítulo 2.1 deste trabalho, acerca da Conferência de Estocolmo. 
58 Comisión Económica para América Latina y el Caribe – CEPAL. Democracia, concertacion y sustentabilidad 

ambiental en America Latina. Santiago: CEPAL, 1990. Disponível em: 

<https://repositorio.cepal.org/handle/11362/29720>. Acesso em: 15 de mar. de 2021. 

https://repositorio.cepal.org/handle/11362/29720
https://repositorio.cepal.org/handle/11362/29720
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A bandeira da proteção ambiental vem sendo levantada na região através dos 

movimentos indígenas e dos seringueiros, do surgimento dos primeiros partidos verdes e dos 

movimentos ecologistas, assim como o “boom” das organizações não-governamentais (ONGs) 

em 1990. (MILANI, 2008). Com isso, a renovação da agenda política da região tornou-se uma 

necessidade, tendo em vista as ameaças que pesam sobre o meio ambiente latino-americano, e 

são colocadas em pauta pelos ambientalistas, como a fragmentação de ecossistemas, a extinção 

de habitats e a ameaça a identidades indígenas (MILANI, 2008).  

A América Latina, ao contar com a maior biodiversidade do mundo59, acaba carregando 

um fardo muito maior referente à colonização e exploração dos biomas naturais. As terras da 

Amazônia, por exemplo, sempre foram habitadas por populações nativas e comunidades 

tradicionais. Entretanto, até 1970, a localidade encarava o desenvolvimento como sinônimo de 

desmatamento da floresta, desconsiderando aqueles que ali habitavam. Posteriormente, foi 

cedida à pressão para incorporar as terras ao mercado, devido à demanda internacional de 

commodities60 (BITTENCOURT, 2000). Ironicamente, ao analisar a geografia local, as regiões 

que são demarcadas como unidades de conservação de uso restrito e abrigam a maior riqueza 

em água e biodiversidade do planeta são, justamente, as áreas que se mantiveram ocupadas por 

populações tradicionais, afastadas do mercado (BITTENCOURT, 2000). 

Tendo em vista que dentro de um estado-territorial habitam múltiplas territorialidades, 

o conceito de território deixa de ser vinculado a espaço físico e à soberania do Estado, passando 

por um processo de apropriação e controle da localidade, assim como seus recursos e população 

(PORTO-GONÇALVES, 2012). Dessa forma, no final dos anos 1980, a questão ambiental 

começou a ser levantada pelos movimentos populares de povos indígenas, como por exemplo 

a luta do povo Yukpa, da Sierra de Perijá, na Venezuela, pela recuperação de sua terra, ou 

também, mais recentemente, o conflito envolvendo as populações indígenas61 da Terra Indígena 

do Parque Nacional Isiboro Securé (TIPNIS), na Bolívia (PORTO-GONÇALVES, 2012). 

No caso do povo Yukpa, sua luta vem desde a época da colonização espanhola, quando 

tiveram que se deslocar de onde habitavam para dar lugar à exploração dos europeus, sob 

promessas de segurança às famílias nativas, o que não prosperou. A vida desses nativos foi 

caracterizada por constantes deslocamentos, tanto temporários quanto definitivos. Atualmente, 

 
59 United Nations Environment Programme – UNEP. The State of Biodiversity in Latin America and the 

Caribbean: A Mid-Term Review of Progress Towards the Aichi Biodiversity Targets. Disponível em: 

<https://www.cbd.int/gbo/gbo4/outlook-grulac-en.pdf>. Acesso em: 28 de abr. de 2021. 
60 Commodities é o termo utilizado para denominar mercadorias do setor primário. São produzidos em larga escala 

e podem ser estocadas por um longo período sem perecer, como grãos, petróleo e minério. 
61 O TIPNIS foi declarado o primeiro Parque Nacional em 1965, sendo lar de 4563 habitantes, entre eles os povos 

Yuracaré, Tsimane e Moxeños (CAUTHIN, 2018).  

https://www.cbd.int/gbo/gbo4/outlook-grulac-en.pdf
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devido à invasão e expropriação das suas terras pelos fazendeiros locais, somando-se à 

necessidade de se instalarem em lugares mais próximos das grandes cidades da Venezuela para 

poderem se beneficiar das Missões Sociais62, o povo Yukpa está cada vez mais se deslocando 

para as periferias dos centros urbanos (LUQUE, 2017). Apenas em 1961, por conta de 

movimentos sociais organizados, conquistaram espaço entre o Ministério da Agricultura e o 

Ministério da Justiça, quando ambos oficializaram a figura jurídica da ocupação indígena em 

prol de frear a invasão e desapropriação de suas terras pelos latifundiários e fazendeiros 

(LUQUE, 2017). 

Ao mesmo tempo, os seringueiros, junto com extrativistas, ribeirinhos, pescadores e 

castanheiros, enfrentaram mais de dez anos de embate na região da Amazônia, no Brasil, a 

respeito de sua terra e recursos naturais, até conseguirem formular uma política específica de 

reforma agrária e proteção ambiental, as Reservas Extrativistas63 (ALLEGRETTI, 2008). Esses 

grupos sociais marginalizados dependem dos recursos naturais de seus territórios, os quais se 

localizam majoritariamente em áreas de expansão da fronteira agrícola, e dependem dos 

mesmos para garantir sua subsistência (ALLEGRETTI, 2008). Devido à pressão dessas 

comunidades, por conta da dependência nos recursos naturais, eles possuem um papel 

importante para conter o avanço do desmatamento na região (NEPSTAD et al., 2006). 

A criação dos Sindicatos de Trabalhadores Rurais a partir de 1950, no Brasil, foi 

responsável por avançar na luta pela reforma agrária, tornando-se um dos instrumentos mais 

importantes de luta política camponesa (ALLEGRETTI, 2008). Entretanto, a partir da década 

de 1960, os seringueiros deixaram de explorar os seringais devido à suspensão da política de 

subsídio ao preço da borracha64. Detentores de um modo de vida autônomo, dependiam dos 

recursos da floresta tanto para a própria subsistência, quanto para comercializarem seus 

produtos. O movimento dos seringueiros defendia a produção extrativista e o modo de vida 

 
62 Entre 2003 e 2004, Hugo Chavez criou as Missões Sociais Bolivarianas, constituídas por 13 missões, em parceria 

com o governo cubano, com o objetivo de reduzir a exclusão social. Foi um sistema assistencialista que acabou 

espalhando-se posteriormente para as áreas da saúde, educação, alimentação, produção e habitação (LUQUE, 

2017). 
63 O modelo das reservas indígenas serviu como inspiração para o desenvolvimento das Reservas Extrativistas 

como uma reforma agrária. Ao notarem que os nativos tinham suas reservas protegidas pelo governo, os 

extrativistas clamaram que também mereciam continuar habitando suas terras, sugerindo, então, uma Reserva 

Extrativista (ALLEGRETTI, 2008). Estas foram criadas como territórios contínuos, que não poderiam ser 

divididos, e cedidas através de contratos de concessão para uso das comunidades locais que usufruíam dos recursos 

naturais de maneira sustentável (ALLEGRETTI, 2008). 
64 ALEGRETTI, M.; CUNHA, L. H. O.; SCHMINK, M. 30 Anos do Legado de Chico Mendes. Sistema 

Eletrônico de Revistas – SER, UFPR, Desenvolvimento e Meio Ambiente, Edição Especial, v. 48, p. 1-6, 2018. 

Disponível em: <https://revistas.ufpr.br/made/article/view/63011>. Acesso em: 16 de mar. de 2021. 

https://revistas.ufpr.br/made/article/view/63011
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tradicional de sua comunidade, mas se diferenciava dos demais movimentos da região por lutar 

igualmente contra os desmatamentos por parte dos fazendeiros (ALLEGRETTI, 2008). 

A região da Amazônia no Brasil, ao ser aberta a grandes empresas agropecuárias pelo 

governo militar, iniciou o processo de derrubada e queima da floresta para iniciar projetos 

agropecuários em grande escala, resultando na expulsão dos seringueiros de suas terras e de seu 

meio de subsistência65. Os empates às derrubadas, idealizado por Wilson Pinheiro e Chico 

Mendes, organizavam mutirões de homens e mulheres que interrompiam o desmatamento nas 

áreas dos seringueiros e iam negociar uma solução com o órgão ambiental e o Sindicato dos 

Trabalhadores Rurais66. Essa estratégia de luta foi responsável por interromper o desmatamento 

em diversas áreas ao longo da década de 1980, permitindo com que os seringueiros Xapuri 

continuassem habitando suas terras67. 

Além do crescente grito popular, a estrutura política foi alarmada principalmente por 

conta da Conferência de Estocolmo, realizada em 1972, que começou a pressionar os Estados 

nacionais para implementação de políticas ambientais (MILANI, 2008). Dessa forma, a 

natureza, a ciência e a política começaram a compor uma agenda comum (LATOUR, 1999 apud 

MILANI, 2008), impulsionando políticas ambientais nacionais devido a necessidade de 

proteger o meio ambiente sem estancar o desenvolvimento econômico (MILANI, 2008). 

Devido à emergência dos debates ecológicos, o assunto deixou de ser uma questão 

outsider e tornou-se uma questão estabelecida, alcançando uma posição fundamental no 

cenário político (BECK, 1994). Apesar dos partidos políticos terem aderido à pauta ambiental 

tardiamente na América Latina, como apontado por Scagliola (2002), estes ainda tiveram uma 

participação relevante na ecopolítica da região, principalmente com o surgimento dos partidos 

verdes. 

Para Riechman (1994), os partidos verdes “traduzem as demandas dos novos 

movimentos sociais em termos políticos e pressionam o establishment, ou seja, elevam ao 

cenário do parlamento, os temas que os partidos estabelecidos preferiam deixar de fora. Em 

outras palavras, são responsáveis pela institucionalização do ambientalismo. Entretanto, alguns 

países da América Latina sequer observaram seus partidos verdes chegando ao poder, como a 

Argentina e o Paraguai, ou até mesmo a Bolívia, onde o Partido Verde da Bolívia (PVB) chegou 

a ser formado, porém foi dissolvido após 7 anos de atuação (SCAGLIOLA, 2002). 

 
65 ALEGRETTI, M.; CUNHA, L. H. O.; SCHMINK, M. 30 Anos do Legado de Chico Mendes. Sistema 

Eletrônico de Revistas – SER, UFPR, Desenvolvimento e Meio Ambiente, Edição Especial, v. 48, p. 1-6, 2018. 

Disponível em: <https://revistas.ufpr.br/made/article/view/63011>. Acesso em: 16 de mar. de 2021. 
66 Ibid 
67 Ibid 

https://revistas.ufpr.br/made/article/view/63011
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No caso do Brasil, o Partido Verde (PV) foi formado em 1986, quando já lançou 

Fernando Gabeira como candidato a governador do Rio de Janeiro, em uma coligação PV/PT, 

o que foi permitido pela Lei n° 7.454 de 198568, que liberava todos os partidos, mesmo os que 

possuíssem somente registros provisórios, a participarem das eleições (SANTOS, 2008). Para 

Viola e Vieira (1992), esse período político do ambientalismo brasileiro simbolizava a crescente 

institucionalização do movimento, assim como sua trajetória para o desenvolvimento 

sustentável.  

É notável o quanto o ativismo ambiental na América Latina vai além de uma consciência 

ecológica, envolvendo conflitos distributivos, trazendo a oposição entre a natureza e a economia 

para as relações sociais (MILANI, 2008). Segundo Martínez-Alier (2007), a distribuição 

ecológica vai além dos casos naturais, como a topografia, padrões pluviométricos e a 

quantidade do solo, referindo-se a padrões sociais, culturais, econômicos, políticos e 

tecnológicos, abrangendo a facilidade de acesso aos benefícios que podem ser obtidos dos 

recursos naturais, assim como o suporte a vida que o meio ambiente pode fornecer. Dessa 

forma, no contexto latino-americano, os problemas ambientais não afetam todos os cidadãos e 

grupos sociais de maneira uniforme, enfatizando que a concentração de riqueza resulta também 

do controle sobre determinados recursos ambientais (MILANI, 2008).  

 Considerando o histórico latino-americano de dependência de seus recursos naturais 

para atividades econômicas, é vista a importância de adentrar neste tópico. À luz dos 

entendimentos acerca da construção política e cultural da América Latina, assim como o 

desenvolvimento da ecopolítica, será levantado a seguir o histórico do agronegócio na região. 

  

3.1 O Agronegócio na América Latina 

 

 O agronegócio surge como uma etapa de transformação da agricultura familiar e do 

campo no século XXI, impulsionando esta atividade econômica a um papel de destaque 

(BEZERRA, 2009). Dessa forma, é desvinculada a concepção de que a agropecuária e a 

agricultura seriam setores arcaicos e tradicionais, tendo em vista que o agronegócio passa a ser 

uma das principais atividades econômicas da América Latina (BEZERRA, 2009). 

 
68 Art 2º: Os Partidos Políticos que, até o dia 16 de julho de 1985, tenham encaminhado seus documentos de 

fundação ao Tribunal Superior Eleitoral - TSE e por este considerados regulares, e que até o dia 15 de maio de 

1986 não hajam obtido o registro definitivo, ficam habilitados a participar das eleições gerais para Governador, 

Senador, Deputado Federal e Deputado Estadual, convocadas para o dia 15 de novembro deste mesmo ano. Lei 

N° 7.454, de 30 de Dezembro de 1985. Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l7454.htm>. 

Acesso em: 26 de abr. de 2021. 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l7454.htm
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 A terminologia “agronegócio” advém da tradução de agribusiness, o qual foi 

desenvolvido pelos professores Goldberg e Davis77. Este modelo de desenvolvimento 

econômico engloba a soma total das operações de produção e distribuição de insumos agrícolas, 

além de seu processamento e os itens produzidos com eles (ARAÚJO; WEDEKIN; PINAZZA, 

1990). Por compreender diferentes etapas no processo de produção, o agronegócio atinge tanto 

os produtores agrícolas, quanto processadores, distribuidores e os agentes que coordenam o 

fluxo dos produtos, sendo estes o governo, mercados, entre outros (ARAÚJO; WEDEKIN; 

PINAZZA, 1990). Por interligar segmentos distintos da economia, o agronegócio é considerado 

um “super setor”, intercalando dinâmicas entre as variadas etapas de produção (BEZERRA, 

2009).  

É imprescindível diferenciar os pequenos produtores, que geralmente têm uma alta 

diversificação dos seus produtos e trabalham em um contexto familiar, dos grandes e médios 

produtores, que se caracterizam majoritariamente pela baixa diversificação na produção e alta 

especialização, como apontado por Pegorare et al. (2017). Esses últimos, serão o enfoque deste 

estudo, tendo em vista que os produtores de commodities tradicionais foram os que se 

beneficiaram de fato do agronegócio nos últimos anos (PEGORARE et al., 2017). Os grandes 

e médios produtores, ao se especializarem constantemente nas commodities demandadas pelo 

exterior, acabam se aliando à grandes empresas transnacionais. Isso dá a abertura necessária à 

estas empresas para controlarem segmentos importantes, como a indústria alimentícia, indústria 

de sementes, produção de agroquímicos, entre outros (PEGORARE et al., 2017).   

 Como abordado no tópico anterior a respeito do histórico da ecopolítica, as terras da 

América Latina eram encaradas pelos colonizadores como fontes inesgotáveis de recursos 

naturais. Dessa forma, deu-se início à prática da agricultura na região, inicialmente explorando 

o açúcar, o qual era visto como o produto agrícola mais importante para o comércio europeu 

(GALEANO, 1999). Por conta desta atividade, legiões de escravos eram trazidos da África para 

serem a mão-de-obra numerosa e gratuita, enquanto matas eram devastadas para aumentar a 

plantação, desperdiçando a fertilidade natural do solo por conta do trabalho intenso 

(GALEANO, 1999). Este histórico evidencia a prática costumeira de uso descomedido da terra, 

além de comprovar que a natureza era prestigiada somente quando possuía um valor econômico 

(GUDYNAS, 2019). 

 
77 BEZERRA, J. E. Agronegócio e Ideologia: Contribuições Teóricas. Presidente Prudente: Revista NERA, ano 

12, n. 14, p. 112-124, 2009. 
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 Para Galeano (1999, p. 92), a prática econômica da agricultura e agropecuária, 

subordinadas ao mercado internacional, é “um dos gargalos de garrafa que estrangulam o 

desenvolvimento da América Latina e um dos primordiais fatores da marginalização e da 

pobreza das massas latino-americanas”. A prática do açúcar, no início da colonização da região, 

foi apenas o começo, tendo em vista que as plantações já eram, naquela época, empresas 

movidas pelo lucro dos proprietários e pelas demandas do mercado externo (GALEANO, 

1999).  

 Por conta disto, é possível notar que a classe social dominante havia transformado a 

agricultura em uma atividade empresarial em prol de exercer a manutenção da posse de terras 

(BEZERRA, 2009). Como uma continuação desta tradição, nos tempos atuais, as terras estão 

ainda mais concentradas nas mãos de cada vez menos produtores, principalmente no que diz 

respeito à expansão dos monocultivos, como soja, milho e cana-de-açúcar78. Além disso, o autor 

Bezerra (2009) aponta que o agronegócio vem sendo utilizado como uma bandeira pelos 

empresários para posicionar o setor agrícola como um dos mais significativos para a economia 

latino-americana. 

  Desde o final do século XIX, na Grã-Bretanha, o sistema industrial agrícola começou 

a ser explorado. Devido à mecanização do trabalho, assim como a revolução dos meios de 

transporte, as novas tecnologias para preservação de alimentos e os agrotóxicos, começaram a 

surgir as primeiras grandes empresas agrícolas que atuavam em escala global79. Entretanto, foi 

no início do século XX, com o crescimento do protecionismo nos países, e, simultaneamente, 

a baixa no comércio, que as empresas transnacionais emergiram a partir das grandes 

companhias da Europa e dos Estados Unidos. Estas passaram a não se limitar mais somente a 

exportar para os demais, começando a investir principalmente nos países em desenvolvimento, 

sendo atraídos pela abundância de recursos naturais e mão de obra mais barata80. 

Isso foi possível por conta da forte globalização, que impulsionou a formação de grandes 

blocos comerciais e novos atores internacionais, como empresas privadas e ONGs, começando 

a atrair novos investimentos estrangeiros para a América Latina (PEGORARE et al. 2017). 

Segundo Pegorare et al. (2017), as privatizações, a abertura comercial e a liberalização 

financeira alteraram o contexto no qual empresários e trabalhadores latino-americanos 

operavam. Por conta disto, grandes corporações empresariais ligadas ao agronegócio, 

 
78 Atlas do Agronegócio: Fatos e Números sobre as Corporações que Controlam o que Comemos. Rio de 

Janeiro: Fundação Heinrich Böll, 2018. 
79 Atlas do Agronegócio: Fatos e Números sobre as Corporações que Controlam o que Comemos. Rio de 

Janeiro: Fundação Heinrich Böll, 2018. 
80 Ibid. 
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principalmente as de caráter transnacional, começaram a se aproveitar dos recursos naturais e 

da mão-de-obra pertencentes aos países periféricos, objetivando a obtenção de lucros ainda 

maiores (XAVIER, 2017). Ademais, na década de 1980, as transnacionais agrícolas começaram 

a se destacar no cenário internacional, tornando-se global players81. De acordo com o autor 

Xavier (2017, p. 148):  

 
Esse processo se insere dentro de uma geopolítica territorial que visa, às expensas dos 

países pobres ou em desenvolvimento (...), a ampliação da riqueza nos países de 

capitalismo avançado. Tal ofensiva, tem se instaurado por meio da aquisição de terras 

por parte de empresas estrangeiras, mas também por meio da produção de 

commodities em larga escala (...) 

 

 Esta questão pode ser observada, por exemplo, no caso da United Fruit Company (UFC). 

Com os Estados Unidos tornando-se uma hegemonia no pós-Segunda Guerra, foi constituído 

um imperialismo nas economias dependentes, onde o agronegócio tornou-se um instrumento 

de manutenção da dependência dos países latino-americanos sobre as economias centrais 

(XAVIER, 2017). Ao mesmo tempo, a maior parte da América Central enfrentava regimes 

ditatoriais, os quais faziam a manutenção do sistema social desigual, reprimindo os 

trabalhadores rurais nacionais em prol de beneficiar os donos de terra e investidores 

estrangeiros (BUCHELI, 2006). 

Buscando fomentar a modernização e atrair mais investimento para os países, os 

governos da América Central, principalmente de Guatemala, Equador, Cuba e Colômbia, 

aproximaram-se da UFC, dando liberdade para a empresa montar uma rede de distribuição de 

bananas da região para os Estados Unidos (BUCHELI, 2006). Essa rede contava com 

plantações, ferrovias, moradias, hospitais e portos, todos construídos nas áreas de produção 

(BUCHELI, 2006). Segundo os autores Kepner e Soothill (1935), essa empresa não só sufocou 

suas concorrências e cooperativas, como arruinou plantadores, dominou os governos e os 

trabalhadores locais, além de ter explorado seus consumidores. Este caso exemplifica como 

uma empresa transnacional, ao deter de tamanho poder em cima de países mais fracos, acaba 

instaurando um modelo de imperialismo econômico (KEPNER; SOOTHILL, 1935). 

A alta participação dos produtos primários nas exportações dos países latino-

americanos, assim como o hábito de basear a economia destes países no agronegócio, acaba 

impondo uma integração de mercados que reproduz e aprofunda a dependência econômica 

(XAVIER, 2017). Para ser caracterizado como dependente de sua economia primária, as 

 
81 Atlas do Agronegócio: Fatos e Números sobre as Corporações que Controlam o que Comemos. Rio de 

Janeiro: Fundação Heinrich Böll, 2018. 
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exportações do país devem ser compostas em mais de 60% por estes produtos82, fator que 

comprova a dependência latino-americana, tendo em vista que o Brasil, por exemplo, tem sua 

exportação composta em 65% por produtos primários, Bolívia com 96% e Equador com 93%83. 

Enquanto os países da América Latina exportam produtos como soja, café, minério de ferro, 

entre outros, aos países desenvolvidos, deles são importados máquinas, medicamentos e bens 

tecnológicos.  

 A tendência de dominação das empresas transnacionais no mercado alimentício somente 

aumentou com o passar dos anos, considerando que a agricultura está cada vez mais sujeita as 

decisões de outros agentes que controlam o sistema agroalimentar, ao invés dos próprios 

agricultores (MANTILLA, 2011). Isso é comprovado pelo fato de que 90% do comércio 

mundial de cereais encontram-se nas mãos de quatro empresas: Archer Daniels Midland 

(ADM), Bunge, Cargill e Louis Dreyfus (MURPHY; BURCH; CLAPP, 2012). Além de 

protagonizarem o sistema agroalimentar, estas empresas são multitarefas, trabalhando não só 

com as matérias-primas e sua plantação, mas também como todo o processo de processamento 

dos alimentos, transporte e produção de biocombustíveis (MURPHY; BURCH; CLAPP, 2012). 

 Tal fenômeno é possível devido às fusões corporativas, prática que se tornou comum no 

mundo das transnacionais. Ao serem pressionadas pelos investidores, a expansão das empresas 

ficou em segundo plano, tendo a maximização de seus lucros como objetivo principal84. 

Segundo o Atlas do Agronegócio (2018, p. 12), “Tanto os investidores institucionais como os 

principais analistas de mercado queriam que as aquisições fossem ‘alavancadas’ – baseadas em 

títulos de dívidas”. Essa prática se tornou comum principalmente após os anos 2000, com a 

justificativa de que estariam aumentando o valor de curto prazo dos acionistas85. O resultado 

desta atividade foi a diminuição no número de empresas, as quais tornaram-se maiores e 

instigaram a dominação do mercado por meio de oligopólios de propriedade intelectual 

(RIBEIRO, 2006). 

 Esta dinâmica pode ser comprovada pelo relatório Oligopoly, Inc. 2005: Concentration 

in Corporate Power, produzido pelo Grupo ETC, o qual aponta que, enquanto, em 2003, as 10 

maiores indústrias de sementes do mundo controlavam um terço do setor, em 2005, estas 

 
82 United Nations Conference on Trade and Development – UNCTAD. State of Commodity Dependence 2014. 

Geneva: United Nations, 2015. Disponível em: <https://unctad.org/system/files/official-

document/suc2014d7_en.pdf>. Acesso em: 19 de Mar de 2021.  

83 Ibid. 
84 Atlas do Agronegócio: Fatos e Números sobre as Corporações que Controlam o que Comemos. Rio de 

Janeiro: Fundação Heinrich Böll, 2018 
85 Ibid. 

https://unctad.org/system/files/official-document/suc2014d7_en.pdf
https://unctad.org/system/files/official-document/suc2014d7_en.pdf
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passaram a controlar metade de todo o comércio global de sementes86. Ademais, o mesmo 

relatório evidencia o caso da empresa Monsanto, que, ao comprar a Seminis, tornou-se a maior 

empresa de venda de sementes no mundo87. Não obstante, em 2016, a Monsanto foi comprada 

pela Bayer, uma multinacional farmacêutica alemã, fundindo a indústria de sementes à de 

agroquímicos. Esta aliança entre gigantes garantiu sua liderança no mercado global da 

agricultura, reduzindo as chances de competição por parte de outras empresas menores 

(LIANOS; KATALEVSKY, 2017). 

 Apesar do imenso poder que as empresas transnacionais detêm, as maiores da área 

agroindustrial pouco se atentam aos impactos que causam ao seu redor88. Tanto as organizações 

internacionais, quanto as ONGs e a própria sociedade civil, vêm alertando sobre questões 

relacionadas à mudança climática, desperdício e sustentabilidade, pressionando as grandes 

corporações para estas alterarem os modos de produção, devido aos impactos 

socioambientais89. Por conta desta problemática, o próximo tópico abordará casos específicos 

a respeito dos impactos que o agronegócio causou em alguns países da América Latina, 

especificamente o seu papel na Bolívia, Brasil e Equador.  

  

3.2 Análise de Casos – O Impacto da Agronegócio na Proteção Ambiental Nacional  

 

 Apesar dos debates e preocupações ambientais terem aumentado na América Latina, 

principalmente a partir da década de 90, ainda é uma região que, historicamente, sempre 

dependeu de seus recursos naturais para o próprio desenvolvimento econômico. Em 

contrapartida, a agricultura comercial em larga escala, com a produção de soja, óleo de palma 

e outras oleaginosas, assim como a criação de gado, atividades estas que compõe o agronegócio, 

é a causa de 68% do desmatamento na região (HOSONUMA et al., 2012). Portanto, será 

analisado a seguir os casos da Bolívia, Brasil e Equador, sua relação com o agronegócio e 

vínculo deste com a degradação ambiental enfrentada por estes países.  

 

 
86 ETC Group. Oligopoly, Inc. 2005: Concentration in Corporate Power. Disponível em: 

<https://www.etcgroup.org/content/oligopoly-inc-concentration-corporate-power-2005>. Acesso em: 15 de abr. 

de 2021. 
87 Ibid. 
88 Atlas do Agronegócio: Fatos e Números sobre as Corporações que Controlam o que Comemos. Rio de 

Janeiro: Fundação Heinrich Böll, 2018 
89 Ibid. 

https://www.etcgroup.org/content/oligopoly-inc-concentration-corporate-power-2005
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3.2.1 Bolívia  

 

 O Estado Plurinacional da Bolívia conta com metade de seu território coberto por 

florestas, totalizando aproximadamente 53 milhões de hectares. Enquanto o país possui recursos 

naturais abundantes, sendo o sexto do mundo com mais recursos de floresta tropical úmida, 

terceiro no continente americano em termos de florestas e sétimo no mundo em biodiversidade, 

também é considerado um dos países mais pobres da América do Sul91 (ESCOBARI; CARO; 

MALKY, 2004). 

 Devido ao sufocamento dos povos nativos durante a história da América Latina92, a 

década de 90 no país foi marcada por diversas manifestações em prol dos direitos das 

populações indígenas, desde seu direito à terra, até por sua participação na política e em prol 

dos recursos naturais, formando a Confederación de Pueblos Indígenas de Bolivia 

(SCHAVELZON, 2012). Os movimentos indígenas e dos agricultores, ao liderarem grande 

parte das pressões populares contra o Estado Neoliberal na década de 90, foram responsáveis 

por unir pautas sociais como as ecológicas, ambientais e de gênero (MARTÍ I PUIG; 

BASTIDAS, 2012). Essas revoltas populares foram responsáveis por alterarem a ordem social 

na Bolívia, através da criação de sindicatos destinados aos camponeses locais, como por 

exemplo a Central Obrera Boliviana, vinculada à mineração (ARANZÁES, 1992). Por conta 

disto, os movimentos sociais bolivianos se distinguiram pela capacidade de se unificarem em 

prol de seus objetivos (MARTÍ I PUIG; BASTIDAS, 2012). 

 Foi esta coligação de movimentos que impulsionou a preocupação acerca do meio 

ambiente na Bolívia, assim como a participação do país em conferências internacionais acerca 

do tema (ESCOBARI; CARO; MALKY, 2004). A relação do país e sua população com seus 

recursos naturais seguia uma ótica antropocêntrica, além do pouco incentivo à práticas mais 

sustentáveis de uso da terra. Isso ocorria porque, como os recursos florestais eram propriedades 

do Estado, quem quisesse fazer uso destes deveria solicitar uma concessão florestal, e esta 

admitia somente operações de curto prazo, entre 1 e 5 anos de atividade (CONTRERAS-

HERMOSILLA; RÍOS, 2002). Isso incentivava com que explorassem a terra o mais rápido 

possível para aproveitar ao máximo seus recursos, descartando planejamentos sustentáveis para 

o uso da área a longo prazo (CONTRERAS-HERMOSILLA; RÍOS, 2002).  

 
91 Segundo o PNUD, o IDH da Bolívia, em 2019, totalizava 0.718. Programa das Nações Unidas para o 

Desenvolvimento – PNUD. Informe sobre Desarrollo Humano 2020 – La Próxima Frontera: Desarrollo 

Humano y el Antropoceno – Estado Plurinacional de Bolivia. Disponível em:  

<http://hdr.undp.org/sites/all/themes/hdr_theme/country-notes/es/BOL.pdf>. Acesso em: 27 de abr. de 2021. 
92 Como retratado no ponto 3 deste estudo, a respeito do histórico da ecopolítica na América Latina. 

http://hdr.undp.org/sites/all/themes/hdr_theme/country-notes/es/BOL.pdf
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Além disso, a divisão de terras no país era incerta, fazendo com que o direito de 

propriedade às terras tradicionais de camponeses e indígenas não fosse oficializado, o que 

resultava que essa parte da população fosse dominada por empresários madeireiros, que 

buscavam desmatar a região habitada pelos nativos (CONTRERAS-HERMOSILLA; RÍOS, 

2002).   

Tendo em vista que este esquema favorecia as classes mais poderosas, a exploração rural 

se concentrava nas grandes empresas, não deixando espaço no mercado para os grupos 

agricultores mais pobres, construindo uma relação que fomentava a desigualdade e o conflito 

social no país (CONTRERAS-HERMOSILLA; RÍOS, 2002). A tensão e choque contínuo entre 

a população foi o que instigou as manifestações populares mencionadas anteriormente. Por 

conta disto, o governo boliviano começou a organizar uma maneira mais efetiva de governança 

no setor florestal, introduzindo reformas políticas e institucionais. 

A primeira tentativa, em 1992, foi o incentivo da Pausa Ecológica Histórica, que proibia 

novas concessões florestais durante um período de 5 anos, além de exigir a classificação 

apropriada das regiões florestais de acordo com critérios econômicos e ambientais, visando 

combater a exploração dos recursos naturais sem planejamento apropriado (CONTRERAS-

HERMOSILLA; RÍOS, 2002). Entretanto, a medida não foi bem-sucedida por falta de ação do 

próprio governo, que acabou não implementando as novas regras. Já em 1996, o Legislativo 

aprovou a Ley del Servicio Nacional Reforma Agraria93, além de criar o Instituto Nacional de 

Reforma Agraria (INRA), comprometendo o governo a demarcar as terras, com o auxílio do 

INRA, que imobilizou mais de 11 milhões de hectares de terras indígenas que não poderiam ser 

atribuídas a outras atividades até que os direitos de propriedade estivessem estabelecidos 

(CONTRERAS-HERMOSILLA; RÍOS, 2002).   

Posteriormente, a Constituição boliviana, que entrou em vigência em 2009, passou a 

reconhecer, em seu artigo 3394, o direito das presentes e futuras gerações de disporem de um 

meio ambiente saudável, protegido e equilibrado. A questão ambiental tem um certo 

protagonismo, tendo em vista a reconfiguração do Estado ao se definir como plurinacional, 

 
93 Ley N° 1715 del 18 de Octubre de 1996. Disponível em: <http://www.inra.gob.bo/InraPb/upload/DBL-1-1-

379.pdf>. Acesso em: 26 de Abril de 2021. 
94 Art. 33: Las personas tienen derecho a um medio ambiente saludable, protegido y equilibrado. El ejercicio de 

este derecho deve permitir a los individuos y colectividades de las presentes y futuras generaciones, además de 

otros seres vivos, desarrollarse de manera normal y permanente. Constituición Política del Estado (CPE) (7-

Febrero-2009). Disponível em: <https://www.oas.org/dil/esp/constitucion_bolivia.pdf>. Acesso em: 16 de abr. de 

2021. 

http://www.inra.gob.bo/InraPb/upload/DBL-1-1-379.pdf
http://www.inra.gob.bo/InraPb/upload/DBL-1-1-379.pdf
https://www.oas.org/dil/esp/constitucion_bolivia.pdf
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intercultural e é estruturado no Bem Viver95. Além disso, o artigo 3496 visa que qualquer pessoa 

pode, individualmente ou representando um grupo coletivo, exercitar ações judiciais em defesa 

do direito ao meio ambiente. Entretanto, apesar do reconhecimento constitucional do direito 

fundamental a um meio ambiente saudável, este ainda é observado através de uma ótica 

antropocêntrica (GUDYNAS, 2019). Isto pode ser comprovado pelo fato de que os valores 

próprios da natureza não são reconhecidos, apenas é defendido o uso cuidadoso dos recursos 

naturais em prol da qualidade de vida humana.  

Ademais, o artigo 997, reconhece como função do Estado boliviano impulsionar a 

industrialização dos recursos naturais, enquanto o artigo 35598 também aponta que a 

industrialização e comercialização dos recursos naturais será prioridade do Estado. Apesar 

deste posicionamento visar alcançar processos produtivos próprios, em prol de reduzir a 

dependência econômica para sustentar seu desenvolvimento, esta perspectiva está alinhada com 

a dependência histórica latino-americana no seu setor primário, podendo instigar conflitos entre 

empreendimentos produtivos e a proteção ambiental (GUDYNAS, 2019). 

Insatisfeitos com a posição da natureza na nova Constituição boliviana, alguns 

movimentos sociais buscaram reconhecer os direitos da natureza e o fortalecimento das 

políticas ambientais através de uma lei específica (GUDYNAS, 2019). Em 2010, foi aprovada 

a Lei de Direitos da Mãe Terra99, que reconhece, em seu artigo 3100, a Mãe Terra como o sistema 

vivente composto por todos os sistemas de vida e seres vivos, atribuindo o papel de sujeito 

coletivo de interesse público (GUDYNAS, 2019). Entretanto, mesmo a criação desta lei não 

resolveu o avanço de diferentes estratégias extrativistas com alto impacto ambiental, fazendo 

 
95 Conceito presente nos Estados plurinacionais que deslumbra uma chance de uma construção alternativa e 

coletiva da forma de vida (CONSTANTE, 2016) 
96 Art. 34: Cualquier persona, a título individual o em representación de uma colectividad, está facultada para 

ejercitar las acciones legales en defesa del derecho al médio ambiente, sin perjuicio de la obligación de las 

instituiciones públicas de actuar de oficio frente a los atentados contra em medio ambiente. Constituición Política 

del Estado (CPE) (7-Febrero-2009). Disponível em: <https://www.oas.org/dil/esp/constitucion_bolivia.pdf>. 

Acesso em: 16 de abr. de 2021. 
97 Art. 9: Son fines y funciones esenciales del Estado, además de los que establece la Constitución y la ley: 6. 

Promover y garantizar el aprovechamiento responsable y planificado de los recursos naturales, e impulsionar su 

industrialización, a través del desarrollo y del fortalecimento de la base productiva em sus diferentes dimensiones 

y niveles, así como la conservación del médio ambiente, para el bienestar de las generaciones actuales y futuras. 
98 Art. 355: I. La industrialización y comercialización de los recursos naturales será prioridade del Estado. 

Constituición Política del Estado (CPE) (7-Febrero-2009). Disponível em: 

<https://www.oas.org/dil/esp/constitucion_bolivia.pdf>. Acesso em: 16 de abr. de 2021. 
99 Ley N° 071, Ley de 21 de Diciembre de 2010. Disponível em: <https://www.bivica.org/files/tierra-derechos-

ley.pdf>. Acesso em: 18 de Abril de 2021. 
100 La Madre Tierra es el sistema vivente dinâmico conformado por la comunidade indivisible de todos los sistemas 

de vida y los seres vivos, interrelacionados, interdependientes y complementarios, que comparten um destino 

común. BOLÍVIA. Ley N° 071, Ley de 21 de Diciembre de 2010. Disponível em: 

<https://www.bivica.org/files/tierra-derechos-ley.pdf>. Acesso em: 18 de abr. de 2021.  

https://www.oas.org/dil/esp/constitucion_bolivia.pdf
https://www.oas.org/dil/esp/constitucion_bolivia.pdf
https://www.bivica.org/files/tierra-derechos-ley.pdf
https://www.bivica.org/files/tierra-derechos-ley.pdf
https://www.bivica.org/files/tierra-derechos-ley.pdf


47 

 

com que os movimentos sociais pressionassem novamente pela criação de uma nova lei 

(GUDYNAS 2019).  

Após o processo de negociação entre o governo e algumas organizações cidadãs, em 

2012, foi aprovada a Lei-Marco da Mãe Terra e Desenvolvimento Integral para o Viver Bem101, 

contendo uma estrutura mais complexa do que a lei anterior, mas que tampouco foi efetiva para 

resolver os problemas ambientais (GUDYNAS, 2019). Ao par que continuou mantendo os 

direitos da Mãe Terra ao interesse público, a política e a gestão ambiental voltaram a ser 

pautadas como uma forma de desenvolvimento (GUDYNAS, 2019). Esta questão pode ser 

notada no artigo 9102, o qual aponta a necessidade de uma interação harmônica entre os seres 

humanos e a natureza, ressaltando a necessidade de ter as relações econômicas, sociais, 

ecológicas e espirituais com a Mãe Terra de maneira limitada para que os recursos naturais 

possam se regenerar, o que ainda legitima a ética utilitarista (GUDYNAS, 2019). 

 Apesar das tentativas de defender o meio ambiente boliviano e instigar o 

desenvolvimento sustentável, na prática não funcionou muito bem. Entre 1985 e 2018, por 

exemplo, a Bolívia perdeu cerca de 3.670.000 hectares para o desmatamento, dos quais 95% 

desta área é utilizada atualmente pelo agronegócio103. Os números somente aumentaram em 

2019, quando incêndios desmataram 6.435.226 hectares de floresta, tendo um impacto atípico 

em áreas protegidas, áreas Ramsar104 e territórios indígenas105. Estes números são apontados 

por Vos et al. (2020) como resultado do incentivo a ampliação da fronteira agropecuária, 

especialmente pelo agronegócio voltado a exportação de commodities. 

 O desmatamento das florestas na Bolívia é o maior vetor da perda de espécies nativas, 

tanto animal quanto vegetal, dado levantado pela UICN, a qual apontou que a agricultura e a 

agropecuária representam um total de 52% das ameaças as espécies106. A agricultura de 

 
101 Ley N° 300, Ley de 15 de Octubre de 2012. Disponível em: <http://www.mineria.gob.bo/juridica/20121015-

11-39-39.pdf>. Acesso em: 18 de abr. de 2021. 
102 Art. 9: El Vivir Bien a través del desasrrollo integral em armonía y equilibrio com la Madre Tierra, debe ser 

realizado de manera complementaria, compatible e interdependiente de los siguientes derechos: 1. Derechos de 

la Madre Tierra, como sujeto colectivo de interés público como la interacción armónica y em equilibrio entre los 

seres humanos y la naturaliza, em el marco del reconocimiento de que las relaciones económicas, sociales, 

ecológicas y espirituales de las personas y sociedade con la Madre Tierra están limitadas por la capacidade de 

regeneración que tienen los componentes, las zonas y sistemas de la vida de la Madre Tierra em el marco de la 

Ley N° 071 de Derechos de la Madre Tierra. Ley N° 300, Ley de 15 de Octubre de 2012. Disponível em: 

<http://www.mineria.gob.bo/juridica/20121015-11-39-39.pdf>. Acesso em: 18 de abr. de 2021. 
103 VOS, V. A. et al. Biodiversidad em Bolivia: Impactos e Implicaciones de La Apuesta por el Agronegocio. 

La Paz: Mundos Rurales, n° 15, pag. 25-48, 2020. 
104 As áreas Ramsar são uma modalidade de área de conservação das zonas úmidas, com o objetivo de conservá-

las por meio de ações locais, regionais e nacionais, além de somente fazer uso de seus recursos de maneira racional, 

visando o desenvolvimento sustentável (Ramsar Convention Secretariat, 2014) 
105 Ibid.  
106 International Union for Conservation of Nature – IUCN. Threats to Endangered Species in Bolivia. IUCN 

RedList, 2020. Disponível em: 

http://www.mineria.gob.bo/juridica/20121015-11-39-39.pdf
http://www.mineria.gob.bo/juridica/20121015-11-39-39.pdf
http://www.mineria.gob.bo/juridica/20121015-11-39-39.pdf


48 

 

monocultivos, que é a principal especialidade do agronegócio, é ainda mais severa ao meio 

ambiente, tendo em vista que, quando desmatado, um ecossistema extremamente diverso é 

esterilizado por completo e substituído por espécies de plantas comuns (VOS et al., 2020). Este 

modelo de desmatamento segue as mesmas tendências dos demais países da América Latina 

afetados pela expansão agropecuária, principalmente no que diz respeito a plantação de soja e 

criação de gado para a exportação, sendo um dos mais nocivos para a biodiversidade, 

considerando seu uso irrefreável de agrotóxicos (VOS et al., 2020). 

 Ao par que o solo deve ser esterilizado para os monocultivos, o consumo de fungicidas, 

bactericidas, herbicidas e inseticidas atingiu níveis exorbitantes. Na Bolívia, entre 2006 e 2016, 

o uso de agrotóxicos subiu de 4201 a 8568 toneladas, aumentando mais do que o dobro da 

quantidade utilizada anteriormente (VOS et al., 2020). Além de terem efeitos nocivos para a 

biodiversidade e o meio ambiente, o uso de agrotóxicos também tem um impacto negativo na 

saúde humana, infringindo o direito, assegurado na Constituição boliviana de 2009, artigo 33107, 

de viver em um meio ambiente saudável, com gestão e uso adequado dos recursos naturais 

(VOS et al., 2020). 

 Os incêndios e o volumoso desmatamento nos últimos anos foram altamente 

denunciados e questionados por ONGs ambientais. Entretanto, apesar da nítida relação da 

ampliação da fronteira agropecuária com os números de hectares perdidos, os promotores do 

agronegócio, com o apoio do governo, ignoram, ou até mesmo negam, os impactos diretos e 

indiretos na biodiversidade boliviana (VOS et al., 2020). As autoridades do país, em 2019, 

culpavam a oposição pelos incêndios, tendo uma abordagem semelhante ao presidente do 

Brasil, Bolsonaro, o qual culpou as ONGs de esquerda pelos incêndios que também ocorreram 

em território brasileiro (VOS et al., 2020). 

 

3.2.2 Brasil 

 

 A República Federativa do Brasil, além de ser o maior país da América do Sul e o quinto 

maior do mundo em região territorial, com 8,5 milhões km², também abriga uma variedade de 

biomas, como a Floresta Amazônica, o Pantanal, o Cerrado, a Caatinga, os Pampas e a Mata 

 
<https://www.iucnredlist.org/search/stats?landRegions=BO&searchType=species>. Acesso em: 18 de abr. de 

2021. 
107 Art. 33: Las personas tienen derecho a un medio ambiente saludable, protegido y equilibrado. El ejercicio de 

este derecho debe permitir a los individuos y colectividades de las presentes y futuras generaciones, además otros 

seres vivos, desarrollarse de manera normal y permanente. Constituición Política del Estado (CPE) (7-Febrero-

2009). Disponível em: <https://www.oas.org/dil/esp/constitucion_bolivia.pdf>. Acesso em: 16 de abr. de 2021. 

https://www.iucnredlist.org/search/stats?landRegions=BO&searchType=species
https://www.oas.org/dil/esp/constitucion_bolivia.pdf
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Atlântica108. Comportando a maior biodiversidade do planeta, o Brasil é lar de 20% do número 

total de espécies da Terra109.  

Por conta da terra ser um meio de produção de riqueza valioso no país, principalmente 

levando em conta a diversidade de recursos naturais e as inúmeras possibilidades de exploração, 

tornou-se comum haver conflitos entre os povos que disputam este bem (SILVA, 2018). Desde 

a época colonial, o país passou por um processo de genocídio de inúmeras etnias indígenas e 

muito dessa violência perdura até os tempos atuais, visto os conflitos dos povos nativos com a 

classe burguesa ruralista, que busca dominar a terra (SILVA, 2018). 

A origem deste conflito no Brasil, portanto, está enraizada no interesse capitalista de 

exploração da riqueza natural ainda existente nas áreas ocupadas por indígenas e diferentes 

trabalhadores do campo, como os seringueiros (SILVA, 2018). Além disso, a classe dominante, 

que busca explorar os recursos naturais, tem seus interesses representados pela bancada ruralista 

no Parlamento110, enquanto os povos nativos seguem sem possuir representatividade política 

(SILVA, 2018).  

A título de exemplo, pode-se observar a situação dos povos Guaranis-Kaiowás, no Mato 

Grosso do Sul, os quais vêm passando por processos de expropriação de suas terras durante o 

último século (MONDARDO, 2013). O conflito vivido entre estes e os fazendeiros locais tem 

origem no avanço territorial de frentes de exploração dos recursos naturais, além da 

disseminação do agronegócio com o cultivo de monoculturas de soja, milho e cana-de-açúcar, 

assim como atividades pecuárias (MONDARDO, 2013). Isso resultou com que houvesse uma 

reterritorialização compulsória dos Guaranis-Kaiowás já no início do século XX, com a criação 

de oito reservas indígenas em prol de confinar a população para o avanço da fronteira do 

agronegócio (MONDARDO, 2013). 

 
108 Ministério do Meio Ambiente. Biodiversidade Brasileira. Disponível em: 

<https://antigo.mma.gov.br/biodiversidade/biodiversidade-brasileira.html>. Acesso em: 18 de abr. de 2021. 
109 Ibid.  
110 A Frente Parlamentar da Agricultura, conhecida como Bancada Ruralista, representa uma organização de 

parlamentares, em uma frente suprapartidária, a qual defende e reproduz os interesses agroindustriais na política 

brasileira (BRUNO, 2015). Ela reúne grandes proprietários de terra, empresários rurais e parlamentares 

representantes de regiões de conflitos de terra e de novas fronteiras agrícolas, assim como aqueles que se 

identificam com uma visão mais conservadora da agroindústria (BRUNO, 2015). No início, parlamentares 

ruralistas atuaram informalmente, vinculados aos propósitos da antiga União Democrática Ruralista, focando nas 

ocupações de terras e mobilizando-se a favor de uma nova reforma agrária (BRUNO, 2015). A Bancada Ruralista 

foi fundada oficialmente em 1995 e, a partir de 2008, já encontravam-se presentes em várias comissões 

parlamentares em prol da ampliação de sua participação na política (BRUNO, 2015). Além de defender temas 

ligados à agricultura e aos interesses corporativos, também busca impedir a aprovação de projetos de lei ligados a 

demandas sociais e melhoria nas relações de trabalho (BRUNO, 2015). Sua inserção no Congresso Nacional abre 

oportunidades para alianças com outros setores, os quais sustentam o mesmo interesse conservador (BRUNO, 

2009). 

https://antigo.mma.gov.br/biodiversidade/biodiversidade-brasileira.html
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 Não obstante, o conflito entre os povos Guaranis-Kaiowás e os fazendeiros se acentuou 

no início do século XXI, tendo em vista o avanço da monocultura da cana-de-açúcar, além da 

expansão dos demais latifúndios de pecuária, soja e milho, que, segundo Mondardo (2013, p. 

771), “viola direitos territoriais de populações e comunidades rurais tradicionais (...) ao acentuar 

problemas relacionados à soberania alimentar do Brasil com a concentração de terras, riquezas, 

rendas e a consequente deterioração do meio ambiente, de ecossistemas e ecologias”. Foi 

somente em 2007 que a Fundação Nacional do Índio (FUNAI), junto com o Ministério Público 

Federal, determinou o início do processo de demarcação das terras indígenas dos Guaranis-

Kaiowás no Mato Grosso do Sul (MONDARDO, 2013). Entretanto, a FUNAI não incluiu na 

demarcação outras etnias da região que reivindicavam a posse histórica de suas terras, como os 

Terena (MONDARDO, 2013). 

Além da questão indígena, faz-se necessária a análise da corrente ambiental que contou 

com a participação de cientistas, intelectuais e funcionários públicos, no Brasil, que, no século 

XX, organizaram-se para garantir que políticas relacionadas à proteção ambiental fossem 

implementadas (FRANCO, 2002). Como o governo priorizava noções nacionalistas intensas e 

a modernização do Estado, o grupo de defensores alinhou suas preocupações a respeito da 

proteção do meio ambiente com a identidade nacional, propondo que a natureza deveria ser 

conservada por motivos econômicos e estéticos (FRANCO, 2002).   

Como resultado, em 1934, no Rio de Janeiro, foi realizada a Primeira Conferência 

Brasileira para a Proteção à Natureza, impulsionando a preservação ambiental no país. O 

objetivo da Conferência era refletir a respeito da pauta de proteção ambiental levantada pela 

opinião pública e por organizações da sociedade civil, as quais pressionavam o governo por 

políticas mais efetivas (FRANCO, 2002). Além disso, era uma necessidade do Brasil em 

acompanhar os debates acerca da ecopolítica, que já vinham acontecendo em nível 

internacional, inclusive com a participação do país durante as conferências (FRANCO, 2002). 

Refletindo o início deste debate no Brasil, entre 1937 e 1961 foram estabelecidos 38 dos parques 

nacionais e reservas biológicas que duram até hoje (GUIMARÃES, 1989).  

Entretanto, até a década de 70, o Estado brasileiro não havia de fato construído uma 

política ambiental, tendo em vista que havia trabalhado somente com ações isoladas, voltadas, 

principalmente, à exploração dos recursos naturais, assim como a criação dos parques nacionais 

e reservas biológicas (SOUSA, 2009 apud RISSATO; SPRICIGO, 2010). Foi somente com o 

impacto da Conferência de Estocolmo, a qual foi responsável por levar as preocupações 

ambientais à esfera política, que o governo começou a construir uma política ambiental de 

forma mais efetiva (MORAES; TUROLLA, 2004). 
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Como resultado, em 1973, foi criada a Secretaria Especial do Meio Ambiente (SEMA), 

órgão autônomo especializado de administração direta para tratar dos assuntos de conservação 

ambiental e uso racional dos recursos naturais111. Além disso, em 1981, pela Lei 6.938112, foi 

instituída a Política Nacional do Meio Ambiente (PNMA), com objetivo de garantir a 

preservação, melhoria e recuperação da qualidade ambiental em prol do desenvolvimento 

socioeconômico do Brasil113. Não obstante, a mesma Lei previu a criação do Sistema Nacional 

do Meio Ambiente (SISNAMA), composto de órgãos específicos responsáveis pela proteção e 

melhoria da qualidade ambiental, além da instituição do Cadastro de Defesa Ambiental114. 

Ademais, a Lei 6.938/81 foi abraçada pela Constituição Brasileira de 1988, a qual foi a 

primeira no mundo a consolidar o princípio do desenvolvimento sustentável abordado no 

Relatório de Brundtland, articulando, em seu artigo 225115, que todos têm direito ao meio 

ambiente ecologicamente equilibrado, impondo ao Poder Público e a sociedade o dever de 

preservá-lo às presentes e futuras gerações. Da mesma maneira que ocorre na Constituição 

boliviana de 2009, a Constituição brasileira segue a ótica antropocêntrica de desenvolvimento 

sustentável, tendo em vista que a natureza é tida como digna de proteção por conta da sua 

relação com a qualidade de vida humana.   

Partindo agora por perspectiva econômica, é possível evidenciar que, devido à 

abundância de recursos naturais, o país, desde a colonização, tem sua economia baseada em 

seus bens primários, refletindo no agronegócio compor cerca de 26,6% do PIB brasileiro116. 

Segundo o Atlas do Agronegócio (2018), se os latifúndios do Brasil formassem um país, este 

 
111 Decreto n° 73.030, de 30 de Outubro de 1973. Disponível em: 

<https://www2.camara.leg.br/legin/fed/decret/1970-1979/decreto-73030-30-outubro-1973-421650-

publicacaooriginal-1-pe.html>. Acesso em: 30 de abr. de 2021. 
112 Lei n° 6.938, de 31 de Agosto de 1981. Disponível em: 

<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l6938.htm>. Acesso em: 30 de abr. de 2021. 
113 Art 2°: A Política Nacional do Meio Ambiente tem por objetivo a preservação, melhoria e recuperação da 

qualidade ambiental propícia à vida, visando assegurar, no País, condições ao desenvolvimento socioeconômico, 

aos interesses da segurança nacional e à proteção da dignidade da vida humana. Lei n° 6.938, de 31 de Agosto de 

1981. Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l6938.htm>. Acesso em: 30 de abr. de 2021. 
114 O Cadastro Técnico Federal de Atividades e Instrumentos de Defesa Ambiental (CTF/AINDA) é um dos 

instrumentos da Política Nacional do Meio Ambiente, representando o registro obrigatório de pessoas físicas e 

jurídicas que realizam consultoria técnica a respeito de problemas ecológicos e ambientais, assim como sobre a 

indústria e comércio de equipamentos para controlar atividades potencialmente poluidoras. Aqui, precisa citar a 

referência de forma correta. Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis – IBAMA. 

Cadastro Técnico Federal de Atividades e Instrumentos de Defesa Ambiental (CTF/AINDA). Disponível em: 

<https://www.gov.br/ibama/pt-br/assuntos/servicos/cadastros/cadastro-tecnico-federal-ctf/copy_of_cadastro-

tecnico-federal-de-atividades-e-instrumentos-de-defesa-ambiental-ctf-aida>. Acesso em: 07 de maio de 2021. 
115 Art. 225: Todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso comum do povo e 

essencial à sadia qualidade de vida, impondo-se ao Poder Público e à coletividade o dever de defendê-lo e preservá-

lo para as presentes e futuras gerações. Lei n° 6.938, de 31 de Agosto de 1981. Disponível em: 

<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l6938.htm>. Acesso em: 30 de abr. de 2021. 
116 Centro de Estudos Avançados em Economia Aplicada – CEPEA. PIB do Agronegócio Brasileiro. Disponível 

em: <https://www.cepea.esalq.usp.br/br/pib-do-agronegocio-brasileiro.aspx>. Acesso em: 18 de abr. de 2021. 

https://www2.camara.leg.br/legin/fed/decret/1970-1979/decreto-73030-30-outubro-1973-421650-publicacaooriginal-1-pe.html
https://www2.camara.leg.br/legin/fed/decret/1970-1979/decreto-73030-30-outubro-1973-421650-publicacaooriginal-1-pe.html
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l6938.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l6938.htm
https://www.gov.br/ibama/pt-br/assuntos/servicos/cadastros/cadastro-tecnico-federal-ctf/copy_of_cadastro-tecnico-federal-de-atividades-e-instrumentos-de-defesa-ambiental-ctf-aida
https://www.gov.br/ibama/pt-br/assuntos/servicos/cadastros/cadastro-tecnico-federal-ctf/copy_of_cadastro-tecnico-federal-de-atividades-e-instrumentos-de-defesa-ambiental-ctf-aida
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l6938.htm
https://www.cepea.esalq.usp.br/br/pib-do-agronegocio-brasileiro.aspx
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contaria com 2,3 milhões de km², uma área maior que a Arábia Saudita. Entretanto, 45% de 

toda a área produtiva do Brasil é concentrada em propriedades com mais de mil hectares, 

fazendo com que o país ocupe o 5° lugar no ranking de desigualdade no acesso à terra117. Estes 

dados são um reflexo da Lei de Terras118, que foi aprovada em 1850, ainda na época do império, 

e objetivava extinguir o hábito de apropriação das terras por posse119. Nesta fase, o movimento 

abolicionista estava ganhando força no país e, na prática, a Lei de Terras serviu para diminuir 

as chances da população negra obter propriedades, tendo em vista que a abolição da escravidão 

já parecia ser um passo inevitável120. 

Enquanto isso, o processo de substituição de importações que ocorreu no Brasil a partir 

de 1890, estimulou o protecionismo do mercado nacional, ao par que incentivou as exportações 

do país. Nessa época, o mercado brasileiro estava passando por um processo de independência, 

buscando ampliar as vendas dos seus produtos primários (CERVO, 2003). Portanto, no decorrer 

dos anos de 1960, quando a industrialização estava tomando maior força, houve um aumento 

no coeficiente das exportações, além da participação do mercado externo através de 

investimentos por parte de multinacionais estrangeiras (FIRMIANO, 2010). 

Estes fatores influenciaram com que o coronelismo continue, até hoje, sendo um hábito 

recorrente em várias regiões do país121. Com 453 milhões de hectares sob uso privado, o avanço 

da fronteira agrícola brasileira ocorre principalmente na região do Cerrado, onde 178 milhões 

de hectares estão atualmente registrados como propriedade privada122. O estado do Mato Grosso 

do Sul, por exemplo, que tem a maior parte de sua área coberta pelo Cerrado, consta com 92,1% 

de seu território sob propriedade privada, além de deter do maior índice de imóveis rurais do 

país, com 83%123.  

Desde o início da colonização latino-americana, o Brasil era um dos países onde a 

produção agrícola de açúcar era incentivada, considerada como o “ouro branco” para os 

europeus na época (GALEANO, 1971). Como uma colônia extrativista, os portugueses se 

preocupavam com um sistema básico de produção agrícola, que suprisse a demanda de açúcar 

para exportação e os alimentos essenciais (SANTO, 2001). Posteriormente, a agricultura 

 
117 Atlas do Agronegócio: Fatos e Números sobre as Corporações que Controlam o que Comemos. Rio de 

Janeiro: Fundação Heinrich Böll, 2018 
118 Lei N° 601, de 18 de Setembro de 1850. Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l0601-

1850.htm>. Acesso em: 18 de abr. de 2021. 
119 Atlas do Agronegócio: Fatos e Números sobre as Corporações que Controlam o que Comemos. Rio de 

Janeiro: Fundação Heinrich Böll, 2018 
120 Ibid. 
121 Ibid. 
122 Ibid. 
123 Atlas do Agronegócio: Fatos e Números sobre as Corporações que Controlam o que Comemos. Rio de 

Janeiro: Fundação Heinrich Böll, 2018 
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brasileira foi se expandindo, como durante o período imperial, onde a hegemonia da cana-de-

açúcar foi substituída pela produção de café124, até a produção de frutas, como a banana, além 

do milho, soja, arroz e carne bovina (SANTO, 2001). 

Como um reflexo destas culturas historicamente cultivadas no país, atualmente, o Brasil 

é o maior exportador de açúcar, café, suco de laranja, carne bovina e frango, também ocupando 

o terceiro lugar como maior exportador de commodities no mundo (ASSAD; MARTINS; 

PINTO, 2012). Além disso, desde 2019 assumiu o lugar de maior produtor mundial de soja 

(GOMES, 2019). Por conta de seu protagonismo dentro da economia brasileira, o maior 

receptor de investimentos governamentais é o agronegócio, o que incentiva a expansão do 

mercado e o desenvolvimento de novas tecnologias de monocultura (GOMES, 2019).  

Entre estes investimentos, é possível observar, por exemplo, o concurso Agro 4.0125, 

lançado pelo governo brasileiro em 2020, que tinha como objetivo investir R$4,8 milhões em 

14 projetos pilotos de adoção e difusão de tecnologias 4.0126. Além disso, têm-se a previsão de 

um investimento de US$7,5 bilhões a obras de infraestrutura para o agronegócio nos anos de 

2021 e 2022, conforme apontado pelo secretário de Comércio e Relações Internacionais do 

Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento127 

Entretanto, apesar do agronegócio protagonizar o cenário econômico brasileiro, também 

é responsável por ter um alto impacto nos recursos naturais, tanto no solo, quanto na água e no 

ar, o que pode acabar afetando tanto a biodiversidade, a disponibilidade hídrica, a qualidade do 

ar e do solo, quanto a saúde humana (GOMES, 2019). É importante ressaltar que os principais 

problemas brasileiros em termos de degradação ambiental são diferentes dos países Norte, 

tendo em vista que, no Brasil, é visto um desmatamento excessivo, a compactação do solo e 

erosão por conta do gado bovino, além da perda da biodiversidade (CUNHA et al., 2008). 

De acordo com os dados divulgados pelo MapBiomas128, cerca de 41% da extensão do 

Cerrado foi atingida pelo fogo entre 1985 e 2019, sendo que 76% do que foi perdido nos 

 
124 Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária – Embrapa. Novos Ângulos da História da Agricultura. 

Brasília: Embrapa Informação Tecnológica, 2010.  
125 Governo do Brasil. Lançado Programa para Levar Tecnologia ao Agronegócio Brasileiro. Disponível em: 

<https://www.gov.br/pt-br/noticias/agricultura-e-pecuaria/2020/09/lancado-programa-para-levar-tecnologia-ao-

agronegocio-brasileiro>. Acesso em: 1 de maio de 2021. 
126 A tecnologia 4.0 na agricultura tem como objetivo a incorporação de inovações tecnológicas que visam a 

melhoria nas gestões das lavouras, através da integração das diferentes etapas de produção, monitoramento 

autônomo e previsões das condições meteorológicas (SANTOS et al., 2019) 
127 Sociedade Nacional de Agricultura. Governo Deve Investir US$7.5 bilhões em Obras de Infraestrutura 

para o Agro, Afirma Secretário do Mapa. Disponível em: <https://www.sna.agr.br/governo-devera-investir-us-

7-5-bilhoes-em-obras-de-infraestrutura-para-o-agro-afirma-secretario-do-mapa/>. Acesso em: 1 de maio de 2021. 
128 Iniciativa de universidades, ONGs e empresas tecnológicas, que tem como objetivo monitorar as 

transformações na cobertura e uso de terra no Brasil. 

https://www.gov.br/pt-br/noticias/agricultura-e-pecuaria/2020/09/lancado-programa-para-levar-tecnologia-ao-agronegocio-brasileiro
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incêndios era vegetação nativa129. Além disso, cerca de 90% da área que foi perdida durante 

este período foi ocupada por atividades da agropecuária130. Em comparação, o bioma da 

Amazônia teve um aumento no desmatamento de 208.248 Km²/ano, entre 2001 e 2017, o que 

totaliza 63.950 Km²/ano a menos do que visto no Cerrado (GOMES, 2019). O índice excessivo 

no desmatamento é apontado por Cunha et al. (2008) como resultado da adoção do modelo de 

ocupação do espaço e produção desenvolvidos pelo agronegócio, o qual favorece a produção 

dos monocultivos em larga escala e a adoção de inovações tecnológicas, mas rejeita as 

preocupações e impactos ambientais.  

Não obstante, entre janeiro e setembro de 2020, os incêndios no Pantanal, maior planície 

alagada do mundo, tomaram uma proporção jamais vista anteriormente. O bioma ocupa os 

estados do Mato Grosso e Mato Grosso do Sul, e é composto por uma pluralidade de recursos 

hídricos e biodiversidade, além de ser lar de comunidades ribeirinhas e outros povos nativos 

(CABRAL; PEDRINI, 2020). Segundo dados levantados pelo INPE, só no Brasil, em 2019, já 

teve um aumento de 320%, em relação a 2018, no número de hectares queimados131. Entretanto, 

questão teve uma piora entre 2019 e 2020, com um aumento de 195% de queimadas detectadas 

no Pantanal132. Por conta desta devastação, o bioma foi o que apresentou um maior aumento 

proporcional de queimadas, considerando que, até outubro de 2020, o 2,1 milhões de hectares 

já havia sido consumido pelo fogo somente no Mato Grosso (CABRAL; PEDRINI, 2020).  

Como uma forma de justificar o aumento extraordinário das queimadas no Brasil, o 

presidente Jair Bolsonaro afirmou, em seu discurso de abertura na Assembleia Geral da ONU, 

que celebrava o 75° aniversário da Organização, que os índios e caboclos da região teriam 

causado as queimadas em prol de sua sobrevivência133. Entretanto, as atividades de garimpeiros 

e grileiros foram ignoradas, assim como a investigação da Polícia Federal do Mato Grosso do 

Sul, que levantou a possibilidade de produtores rurais da região terem sido responsáveis pelo 

 
129 MapBiomas. 17,5% do Brasil Já Queimou pelo menos uma vez em 15 Anos. Disponível em: 

<https://mapbiomas.org/noticias>. Acesso em: 19 de abr. de 2021. 
130 MapBiomas. Brasil Perdeu Área de Vegetação Nativa Equivalente a 10% do Território Nacional entre 

1985 e 2019. Disponível em: <https://mapbiomas.org/noticias>. Acesso em: 19 de abr. de 2021. 
131 Câmara dos Deputados. INPE Confirma Aumento de quase 200% em Queimadas no Pantanal entre 2019 

e 2020. Disponível em: <https://www.camara.leg.br/noticias/696913-inpe-confirma-aumento-de-quase-200-em-

queimadas-no-pantanal-entre-2019-e-2020/>. Acesso em: 20 de abr. de 2021. 
132 Ibid. 
133 El País. Na ONU, Bolsonaro se Exime de Erros na Gestão da Pandemia e Choca ao Culpar Índios por 

Incêndios. Disponível em: <https://brasil.elpais.com/brasil/2020-09-22/na-onu-bolsonaro-se-exime-de-erros-na-

gestao-da-pandemia-e-choca-ao-culpar-indios-por-incendios.html>. Acesso em: 1 de maio de 2021. 
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início dos incêndios, tendo em vista que as queimadas no Pantanal não poderiam ter ocorrido 

de forma natural134.  

A expansão agrícola é tida como a maior responsável pela mudança drástica nos 

ecossistemas naturais, tendo em vista a geração de alterações físicas, químicas e biológicas no 

solo, principalmente por conta do manejo inadequado e do uso desenfreado de agrotóxicos, 

muito comum nos monocultivos (GOMES, 2019). Ademais, a erosão que ocorre devido ao 

pisoteio do gado na terra é capaz de causar a perda de água do solo e diminuir a sua capacidade 

produtiva, tendo em vista que remove partículas, intensifica a erosão laminar e compacta a área 

(GOMES, 2019)  

Dessa forma, a intensa prática do agronegócio no Brasil é contrária ao desenvolvimento 

sustentável, o qual é defendido na Constituição. O Censo Agropecuário (IBGE, 2006) apontou 

que havia cerca de 9,8 milhões de hectares de pastagens degradadas, mas este número não 

comporta terras degradadas e abandonadas que não possuem registro (GOMES, 2019). 

Ademais, por conta do aumento no uso de agrotóxicos no Brasil, principalmente no que tange 

os monocultivos, o Ministério do Meio Ambiente recomendou a estimulação da redução 

gradual e efetiva do uso de agrotóxicos135, tendo em vista que, seu uso em larga escala, pode 

provocar efeitos inestimáveis ou irreversíveis, considerando os riscos comprovados na alteração 

da estrutura do solo (GOMES, 2019). 

 

3.2.3 Equador 

 

 A República do Equador, localizada ao extremo norte da América do Sul, detém de uma 

das maiores biodiversidades do mundo, principalmente nas ilhas Galápagos. Com seus 253370 

Km², é o país com maior densidade populacional da região, além de ser o segundo da América 

Latina, com uma população total de 14483999 habitantes, representando 48.63 pessoas por Km² 

(VALLE, 2014). 

 A luta dos povos indígenas e camponeses foi marcada inicialmente entre as décadas de 

1920 e 1930, quando houve uma maior politização da população por conta da ascensão de 

teorias socialistas (ALTMANN, 2013). Foi a partir de 1927 que os primeiros sindicatos 

 
134 CNN Brasil. Delegado da PF: Há Indícios de que o Fogo no Pantanal foi Causado por Fazendeiros. 

Disponível em: <https://www.cnnbrasil.com.br/nacional/2020/09/25/delegado-da-pf-ha-indicios-de-que-fogo-no-

pantanal-foi-causado-por-fazendeiros>. Acesso em: 1 de maio de 2021. 
135 Recomendação N° 15, de 15 de Agosto de 2019. Diário Oficial da União. Recomendação N° 15, de 15 de 

Agosto de 2019. Disponível em: <https://www.in.gov.br/web/dou/-/recomendacao-n-15-de-15-de-agosto-de-

2019-212173770>.  Acesso em: 19 de abr. de 2021. 
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começaram a ser formados, entre eles El Inca, na comunidade de Pesillo e Tierra Libre, em 

Moyurco, na província de Pichincha, com o objetivo de lutar contra a violência dos grandes 

fazendeiros direcionada aos indígenas136. Como resultado da ascensão destes movimentos, em 

1934, foi realizada a Conferencia de Cabecillas Indígenas, em Quito, como um primeiro passo 

para possibilitar a formação de uma organização indígena a nível nacional (ALTMANN, 2013). 

Porém, o Estado equatoriano reagiu a estes movimentos, expedindo a Lei de Organização e 

Regime das Comunas de 1937137, que alterou a organização tradicional das comunidades, as 

quais passaram a depender do Ministério do Bem-Estar Social, como uma maneira de tentar 

controlar os povos indígenas (CONAIE, 1989).  

 Com o aumento demográfico nas comunidades, os nativos começaram a migrar para as 

grandes cidades em busca de trabalho, o que acabou incentivando as revoltas pela 

reinvindicação das suas terras (CONAIE, 1989). Esta questão, somada à promoção da 

industrialização do país por parte do Estado, na década de 50, corroborou para o colapso 

gradativo do tradicional poder latifundiário equatoriano, resultando na confecção da primeira 

Lei de Reforma Agrária, em 1964 (CONAIE, 1989). Mesmo no contexto das lutas indígenas, a 

Reforma Agrária não atendia aos seus interesses, tendo em vista que somente alguns 

huasipungueros138 se beneficiaram com a redistribuição de terras (CONAIE, 1989). Como um 

reflexo da formulação precária da Lei da Reforma Agrária, os movimentos indígenas e 

camponeses acabaram se fortalecendo, dando origem à primeira organização indígena da serra, 

a Ecuador Runacunapac Riccharumui, em 1972 (CONAIE, 1989). 

Posteriormente, a década de 90 foi marcada no país pelo processo de consolidação de 

novos atores sociais, os quais pressionavam o governo para implementar uma melhor 

estruturação política (MARTÍ I PUIG; BASTIDAS, 2012). Os movimentos das mulheres, 

organizações ambientais, de direitos humanos e ONGs são alguns destes novos atores, tendo 

um destaque por sua capacidade de estabelecer alianças em prol de seus objetivos (BRYSK; 

SCHAFIR, 2007). Não obstante, foi nessa mesma época que o movimento indígena tentou 

ingressar na esfera política formal, através do Partido Pachakutik, o qual participou das eleições, 

 
136 Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador – CONAIE. Historia Organizaciones Indigenas en 

Nuestro País. Disponível em: <https://conaie.org/2014/07/19/historia-conaie/>. Acesso em: 02 de maio de 2021. 
137 Congreso Nacional Comision de Legislacion y Codificacion. Recopilacion de Leyes Agrarias. Disponível em: 

<https://www.gob.ec/sites/default/files/regulations/2019-03/R.O.%20315%20%282004%29%20-

%20Leyes%20Agrarias_0.pdf>. Acesso em: 02 de maio de 2021. 

138 Os huasipungueros são figuras da história equatoriana, esse termo sendo utilizado para referenciar quem 

trabalhava e administrava um huasipungo, ou seja, um lote de terreno estéril, localizado na charneca andina, que 

era doado pelo proprietário fazendeiro ao índio para que este realizasse trabalhos agrícolas, para o benefício do 

proprietário. PINO, E. A. Huasipungo. Disponível em: http://www.enciclopediadelecuador.com/historia-del-

ecuador/huasipungo/. Acesso em: 02 de maio de 2021. 
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em 1996, aliado ao Partido Socialista e a Esquerda Democrática, alcançando 75 cargos de 

representação popular (MARTÍ I PUIG; BASTIDAS, 2012).  

Ademais, um dos marcos dessa nova era no país foi a criação da ONG Acción Ecológica, 

em 1987, a qual organizou a oposição contra as atividades petroleiras na Amazônia equatoriana, 

devido ao seu alto impacto ambiental e conflitos polarizados (FONTAINE, 2009). Uma de suas 

principais mobilizações foi a denúncia do caso Texaco, ao norte do país (FONTAINE, 2009). 

A empresa Texaco, comprada pela Chevron em 2001, trabalhou com a extração de petróleo no 

Equador entre os anos de 1964 e 1990, e havia se comprometido a utilizar das tecnologias mais 

seguras, que diminuíam consideravelmente os impactos ambientais139. Entretanto, esta parte do 

acordo não foi cumprida, e utilizaram de técnicas obsoletas que garantiam maiores benefícios 

econômicos, ao par que ocasionavam graves desastres na natureza local140.  

Durante os 34 anos de atividade, a empresa perfurou e operou cerca de 356 poços de 

petróleo, além de ter aberto pelo menos 1000 poços na selva, alguns de maneira clandestina, 

onde despejavam resíduos como óleo, água e lama tóxica141. Não obstante, o conteúdo poluente 

em algumas destas piscinas foi incendiado junto à vegetação, lançando gases poluentes na 

atmosfera e afetando as águas, terras, meio ambiente e qualquer ser vivo nas proximidades142. 

Após este crime ambiental, a empresa tentou convencer os moradores da região de que as águas 

contaminadas com óleo eram ricas em vitaminas e minerais, o que resultou em graves danos à 

saúde daqueles que a ingeriram143.  

 A problemática foi levada pelos residentes da Amazônia equatoriana à Corte Federal de 

Nova York, em 1993, a qual instruiu que o processo deveria ser tratado pela justiça do 

Equador144. Em 2003, o caso foi apresentado frente à Corte Superior de Nueva Loja, província 

de Sucumbíos, tendo sido a Chevron sentenciada a pagar USD 27 milhões aos afetados da 

Amazônia145. Entretanto, a Chevron entrou com uma ação no Tribunal Permanente de 

Arbitragem de Haia, em 2009, contra o Estado equatoriano, exigindo que a sentença fosse 

aplicada a este146. Já em 2011, o Tribunal Arbitral de Haia condenou o Equador a pagar uma 

 
139 Ministerio de Relaciones Exteriores y Movilidad Humana. El Caso Chevron / Texaco em Ecuador. Una 

Lucha por la Justicia Ambiental y Social. Disponível em: <https://www.cancilleria.gob.ec/wp-

content/uploads/2015/06/Expediente-Caso-Chevron-abril-2015.pdf>. Acesso em: 02 de maio de 2021. 
140 Ibid. 
141 Ibid. 
142 Ibid. 
143 Ibid. 
144 Ibid. 
145 Ministerio de Relaciones Exteriores y Movilidad Humana. El Caso Chevron / Texaco em Ecuador. Una 

Lucha por la Justicia Ambiental y Social. Disponível em: <https://www.cancilleria.gob.ec/wp-

content/uploads/2015/06/Expediente-Caso-Chevron-abril-2015.pdf>. Acesso em: 02 de maio de 2021. 
146 Ibid. 
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indenização de USD 77 milhões mais juros e, em 2013, a Suprema Corte da Holanda negou o 

pedido de anulação da sentença final do caso, solicitado pelo Equador, além do Tribunal 

Arbitral em alusão ter exonerado a responsabilidade da Chevron-Texaco na questão 

ambiental147. 

 Durante essa mesma época, com o aumento dos conflitos ecológicos, os povos indígenas 

da Amazônia equatoriana observaram que precisavam se opor à lógica do mercado capitalista 

que os explorava, tendo em vista as atividades petroleiras que estavam ocorrendo em territórios 

ancestrais quéchua, shuar e achuar, etnias nativas que habitavam a região (FONTAINE, 2009). 

Estes buscavam defender suas terras em prol de seus valores culturais, além de lutar contra os 

impactos ecológicos e sociais das atividades petroleiras (FONTAINE, 2009).  

 Foi por conta da pressão exercida pelos movimentos sociais que, em 1986, foi criada a 

Confederação de Nacionalidades Indígenas do Equador (CONAIE). Sua formação objetivava 

consolidar os povos indígenas no país, realizando o primeiro Congresso Nacional de 

Coordenação das Nacionalidades Indígenas (CONACNIE), em novembro de 1986, além de 

lutar pela defesa de seus territórios e os direitos do povo perante o governo equatoriano148. 

Atualmente, a organização busca resistir às formas de dominação, exploração e discriminação 

contra os povos nativos, que ocorre no país desde a colonização, quando houve o genocídio da 

população indígena149.  

 Um fator que diferencia o Equador dos demais países da América Latina é que sua 

Constituição de 2008 é a única no mundo que efetiva a natureza como um sujeito de direito. O 

conceito de Pacha Mama, original das cosmovisões dos povos indígenas, foi implementado na 

Constituição ao se referir a natureza150. Reconhecendo o ser humano como parte do meio 

ambiente, a Pacha Mama tem ambos na mesma escala hierárquica, o que significa que a 

natureza deve ser tão protegida quanto a própria humanidade (GUDYNAS, 2019). Ao equipara-

los, o Equador quebra o dualismo europeu, que, seguindo a ótica antropocêntrica, tem o meio 

ambiente e os seres humanos sendo um externo ao outro, além de entender a natureza como 

fonte de bens preciosos, alimento e matérias-primas para o comércio (GUDYNAS, 2019).  

 
147 Ministerio de Relaciones Exteriores y Movilidad Humana. El Caso Chevron / Texaco em Ecuador. Una 

Lucha por la Justicia Ambiental y Social. Disponível em: <https://www.cancilleria.gob.ec/wp-

content/uploads/2015/06/Expediente-Caso-Chevron-abril-2015.pdf>. Acesso em: 02 de maio de 2021. 
148 Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador – CONAIE. Quienes Somos. Disponível em: 

<https://conaie.org/quienes-somos/>. Acesso em: 20 de Abril de 2021. 
149 Ibid 
150 Art. 71: La Naturaleza o Pacha Mama, donde se reproduce y realiza la vida, tiene derecho a que se respete 

integralmente su existencia y el mantenimiento y regeneración de sus ciclos vitales, estrutura, funciones y 

processos evolutivos. Constituición del Ecuador. Disponível em: 

<https://www.wipo.int/edocs/lexdocs/laws/es/ec/ec030es.pdf>. Acesso em: 20 de abr. de 2021. 

https://www.cancilleria.gob.ec/wp-content/uploads/2015/06/Expediente-Caso-Chevron-abril-2015.pdf
https://www.cancilleria.gob.ec/wp-content/uploads/2015/06/Expediente-Caso-Chevron-abril-2015.pdf
https://conaie.org/quienes-somos/
https://www.wipo.int/edocs/lexdocs/laws/es/ec/ec030es.pdf
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 A Pacha Mama é um conceito comum dentro das crenças dos povos andinos e significa, 

em aymara e quéchua, Mãe Terra, ou Mãe Mundo, uma divindade suprema para as etnias 

localizadas no centro da América do Sul (SOTELO, 2014). Este nome é atribuído à natureza 

em todo o seu conjunto, como um ser vivente, a Pacha Mama representando a mãe divina com 

que os seres humanos interagem diariamente e que está ao seu redor (SOTELO, 2014). Portanto, 

ao considerar a Terra como a mãe dos seres humanos, estes são parte do meio ambiente, assim 

como os demais seres vivos, fazendo com que a natureza tenha um valor intrínseco, não 

podendo ser subjugada ao homem (SOTELO, 2014).  

 A inserção de cosmovisões indígenas na Constituição de 2008 deve-se, principalmente, 

a CONAIE, que, em 2007, apresentou uma proposta frente à Assembleia Constituinte para a 

nova Constituição do Equador, com o objetivo de incluir a participação dos povos indígenas no 

documento, os quais haviam sido ignorados no processo de constituição da República 

Equatoriana de 2008 (CONAIE, 2007). Segundo o documento apresentado pela CONAIE 

(2007):  

Atualmente, o Equador vive um momento histórico de grande relevância. Um 

momento de profunda esperança para as grandes maiorias do país do qual lutamos 

pela construção de uma sociedade pós-capitalista e pós-colonial, uma sociedade que 

promova o “bem viver” transmitido de geração em geração por nossos velhos taitas e 

mamas, uma sociedade que recupere os ensinamentos de seus povos ancestrais e 

possam viver em harmonia com nossa Pacha Mama151. (tradução nossa) 

 

 O documento tratava-se de uma proposta Plurinacional de política ao país, que garantiria 

o reconhecimento da diversidade para a construção de um novo Estado equatoriano (CONAIE, 

2007). Além disso, a proposta também objetivava: a nacionalização da biodiversidade e 

recursos naturais, ao invés de sua privatização; o reconhecimento de diferentes formas de 

democracia; que os principais serviços públicos não fossem tratados como mercadoria; e a 

construção de um modelo econômico social, solidário, ecológico, justo, soberano, planejado e 

incluso, embasado no Bem Viver152 (CONAIE, 2007). 

 A implementação dos conceitos ambientais indígenas na Constituição do Equador, tanto 

do Bem Viver, quanto da Pacha Mama, foi um marco internacional, considerando que nenhum 

 
151 “Actualmente, el Ecuador vive un momento histórico de gran relevancia. Un momento de profunda esperanza 

para las grandes mayorías del país que luchamos por la construcción de una sociedad post-capitalista y post-

colonial, una sociedad que promueva el “buen vivir” transmitido de generación em generación por nuestros 

antiguos taitas y mamas, una sociedade que recupere las enseñanzas de sus pueblos ancestrales y pueda vivir em 

armonía com nuestra Pacha Mama.” 
152 O Bem Viver, ou Sumak Kawsay, contempla uma visão de mundo centrada no ser humano como parte de um 

ambiente natural e social. Este conceito reconhece todos os códigos culturais, assim como os diferentes povos e 

culturas indígenas, afro-equatorianos e montubios, estes últimos sendo reconhecidos como a etnia dos povos 

mestiços que habitam o interior da costa do Equador, para formar a identidade plurinacional do país, onde nenhuma 

destas poderia reproduzir qualquer tipo de dominação sobre o outro (ACOSTA, 2010).  
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conhecimento dos povos originários havia sido incorporado anteriormente em programas de 

gestão ambiental (GUDYNAS, 2019). Isso foi possível devido à organização dos movimentos 

indígenas, assim como a constância de seu discurso e da proposta apresentada pela CONAIE, 

que ofereceu a oportunidade de romper com o antropocentrismo, visão principal que impulsiona 

as crises ambientais (GUDYNAS, 2019).  

 Rumando-se à análise da perspectiva econômica, é possível observar o quão dependente 

o Equador é da agricultura e pecuária, considerando que 17% do seu PIB nacional é 

representado por estes setores (VALLE, 2014). Com a globalização neoliberal no final da 

década de 1980, a agricultura do país foi dividida entre a voltada ao mercado externo, 

produzindo flores, hortaliças, frutas, grãos e óleo de palma para exportação, e a agricultura 

camponesa, a qual produzia os produtos tradicionais, como banana, cacau, café e leite, mas que 

não acompanhou a velocidade das grandes empresas, e acabou ficando para trás ao não 

conseguir competir nem no mercado externo, nem no interno (KAY, 2007). Isso resultou na 

sociedade rural do país ser heterogênea, carregando um alto nível de desigualdade, o qual reflete 

as estruturas agrárias e o padrão produtivo dos atores locais (VALLE, 2014).   

 Atualmente, a distribuição de terras no Equador segue um padrão de desigualdade, 

considerando a tendência de grandes proprietários terem uma maior concentração deste recurso 

(VALLE, 2014). Em um contexto de ditadura militar, iniciado em 1963, foi criada a Lei de 

Reforma Agrária e Colonização de 1964, que visava converter a agricultura equatoriana em um 

negócio entre camponeses e empresários agrícolas de maneira gradual e progressiva, em prol 

de melhorar a estrutura agrária e distribuição de terras (FAUSTO, 2003). Entretanto, a reforma 

agrária de 1964 foi limitada, principalmente devido à inexistência, na época, de um movimento 

indígena nacional, que pudesse pressionar por seus direitos à terra (FAUSTO, 2003). A ausência 

de um movimento nacional unificado fez com que os povos indígenas não fossem considerados 

pela lei (FAUSTO, 2003).  

Posteriormente, a Lei de Reforma Agrária de 1973153, foi publicada como uma 

continuação do que havia sido iniciado em 1964 (FAUSTO, 2003). Com o objetivo de 

modernizar as fazendas e a agricultura nacional, a Lei de 1973 visava solucionar o 

aprofundamento da pobreza rural, através da eliminação dos meios arcaicos de produção, 

favorecendo o processo de industrialização no Equador (FAUSTO, 2003). Ela era vista como 

um processo de redistribuição da propriedade e renda, que possibilitava a eliminação do 

 
153 DIAZ, G. V. Evolución del Marco Legal de la Reforma Agraria em el Ecuador. 2. Ley de Reforma Agraria 

(1973). Disponível em: <https://www.eumed.net/libros-gratis/2007b/298/ley-1973.htm>. Acesso em: 04 de maio 

de 2021. 

https://www.eumed.net/libros-gratis/2007b/298/ley-1973.htm
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latifúndio e integração das pequenas propriedades no mercado nacional (FAUSTO, 2003). Esta 

lei buscava ser mais ampla do que sua antecessora, objetivando levar o processo de 

desenvolvimento também aos pequenos agricultores e camponeses que se encontravam 

marginalizados (FAUSTO, 2003). 

Entretanto, segundo Valle (2014), ambas as reformas agrárias criaram as condições para 

o surgimento da agricultura voltada ao exterior, principalmente devido à globalização 

neoliberal, que já impulsionava a separação entre o modelo agroexportador e a agricultura 

camponesa. Foi neste contexto que a Lei de Desenvolvimento Agrário154 (LDA) foi 

promulgada, em 1994. A LDA desestimulava formas precárias de acesso à terra, além de ter 

estabelecido que, para poder realizar a transferência da propriedade da terra, deveria ser feito 

um pagamento em dinheiro de acordo com o laudo da Direção Nacional de Avaliações e 

Cadastros155. Esta medida se tornou um empecilho para camponeses e indígenas, os quais não 

tinham recursos para comprar as terras156. Para Rameix, Enríquez e Dávalos (1999), a LDA 

desmantelou todas as formas de propriedade sobre a terra, em prol de ligar o capital financeiro 

à renda agrária, estabelecendo, assim, uma estratégia para acumulação capitalista no 

agronegócio.  

Isso refletiu na desigualdade que perdura até hoje no Equador, tendo em vista que 

pequenos agricultores dependem de pequenas porções de hectares, geralmente marginalizados 

e com pouco valor, em razão da baixa qualidade do solo (VALLE, 2019). Devido ao incentivo 

à modernização por parte do governo, na época militar, há um contraste no campo, entre as 

construções modernas e tecnológicas, e as fazendas rurais centenárias, sendo que a proximidade 

física entre estas apenas evidencia que o empenho para modernização do país foi voltado ao 

setor agrário exportador, distanciando ainda mais as classes sociais (VALLE, 2014). Apesar 

disto, o Estado equatoriano se comprometeu, na Constituição de 2008, a promover políticas 

redistributivas em prol ao acesso dos camponeses a terra e a água157, mesmo que ainda não as 

implementou. 

Além do mais, a concentração de terras é um reflexo do próprio funcionamento do 

agronegócio (VALLE, 2014). Para atender à demanda de exportação, as empresas buscam 

 
154 Decreto Ley N° 07. Ley Reformatoria a la Ley de Desarrollo Agrario. Disponível em: 

<http://extwprlegs1.fao.org/docs/pdf/ecu3957.pdf>. Acesso em: 04 de maio de 2021. 
155 DIAS, G. V. Jurisdicción y Controversias sobre la Ley de Desarrollo Agrario (1994). Disponível em: 

<https://www.eumed.net/libros-gratis/2007b/298/juris.htm>. Acesso em: 04 de maio de 2021. 
156 Ibid. 
157 Art. 281: 4: promover políticas redistributivas que permitan el acceso del campesinato a la tierra y al agua. 

Constituición del Ecuador. Disponível em: <https://www.wipo.int/edocs/lexdocs/laws/es/ec/ec030es.pdf>. 

Acesso em: 20 de abr. de 2021. 

http://extwprlegs1.fao.org/docs/pdf/ecu3957.pdf
https://www.eumed.net/libros-gratis/2007b/298/juris.htm
https://www.wipo.int/edocs/lexdocs/laws/es/ec/ec030es.pdf
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expandir seus cultivos, fazendo proposta a pequenos agricultores para comprar suas terras 

(VALLE, 2014). Entretanto, se suas investidas não são bem-sucedidas, os agricultores são 

pressionados e ameaçados para que cedam à oferta (VALLE, 2014). Essa relação foi notada nas 

plantações de banana na província de Cotopaxi; de óleo de palma, na província Los Ríos; e até 

mesmo nas plantações florestais, na província Esmeraldas, onde os proprietários de terras foram 

criminalizados e perseguidos quando resistiram à venda de suas propriedades (VALLE, 2014).  

 Essa discrepância é um reflexo da conjuntura internacional, a qual colaborou com o 

sistema capitalista modernizador que ingressou na região por conta da globalização, 

aproveitando da qualidade das terras, do clima e da mão de obra barata para atender a demanda 

de commodities do mercado externo (VALLE, 2014). Não obstante, a mais-valia dos 

trabalhadores é explorada em sua relação com as empresas, mostrando um modelo de 

agronegócio que precisa ser competitivo e opressor para lutar por um espaço no mercado 

(VALLE, 2014). 

 Tendo em vista que 93% das exportações do Equador são compostas por produtos 

primários, ressaltando sua dependência neste setor, a produção de bananas é a mais relevante 

para a economia. Correspondendo a cerca de 35% do PIB agrícola, representa 2% de todo o 

PIB do país, além desta indústria empregar um total de 6% da população equatoriana 

(REGALADO; PLAZA; SÁNCHEZ, 2019). A produção chega a ocupar 10% de toda a 

superfície agrícola do Equador, totalizando mais de 165000 hectares e, em média, 95% de toda 

a banana produzida no país é destinada ao mercado externo158, principalmente Estados Unidos, 

China, Panamá, Chile e Peru159   

 Apesar do Equador estar entre os 10 países com maior biodiversidade do mundo, 

também compõe a lista dos países da América Latina com maior taxa de desmatamento, 

principalmente devido à expansão da fronteira agrícola (CÓRDOVA et al., 2019). O 

agronegócio, com seus monocultivos para exportação, é seu maior responsável, tendo em vista 

que foi observado o contínuo crescimento de seu espaço no país, enquanto os pequenos 

fazendeiros, que em grande maioria alimentam a população local, mantêm suas fazendas do 

mesmo tamanho (CÓRDOVA et al., 2019). 

 Historicamente, principalmente na região tropical andina, a prática de atividades 

agrícolas e agropecuárias para subsistência ou fins comerciais é comum, porém, o impacto da 

 
158 Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura – FAO. Cambio Climático y 

Sostentabilidad del Banano em el Ecuador. Disponível em: <http://www.fao.org/3/I5116s/I5116s.pdf>. Acesso 

em: 20 de abr. de 2021. 
159 Observatorio de Complejidad Económica – OEC. Ecuador. Disponível em: 

<https://oec.world/es/profile/country/ecu>. Acesso em 04 de maio de 2021. 

http://www.fao.org/3/I5116s/I5116s.pdf
https://oec.world/es/profile/country/ecu
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degradação ambiental nessas áreas é alto, em especial no que diz respeito à erosão dos solos e 

à lixiviação de nutrientes (BRANDT; TOWNSEND, 2006). O agronegócio, no Equador, foi 

condicionado ao desmatamento em prol de avançar com suas atividades agrícolas, 

principalmente após a Lei de Reforma Agrária, que os protegem (DE ZALDÍVAR, 2008). 

Portanto, é possível observar que, principalmente entre os anos de 2000 e 2014, houve uma 

maior perda da cobertura florestal em prol da expansão da fronteira agrícola (JADÁN et al., 

2016). 

 A título de exemplo, no Cantão La Maná, localizado na província de Cotopaxi, cerca de 

70% de seu trabalho é dedicado à agricultura, principalmente à produção de tabaco, cacau, 

banana e milho (MAYORGA, 2011). Entretanto, a intensificação do agronegócio na região, 

devido à expansão da fronteira agrícola, tem causado desgaste no solo e deterioração na 

cobertura vegetal nativa. Não obstante, a alta concentração de terras no agronegócio, um dos 

maiores problemas atualmente no Equador, só expandiu sua área produtiva de monocultura, 

tomando o espaço da antiga pequena produção diversificada por parte dos pequenos agricultores 

(MUSETTI, 2014). As pequenas unidades de produção também são desencorajadas a 

permanecerem na área devido à falta de políticas agrárias voltadas a este grupo e a falta de 

abertura no setor exportador, resultando com que grande parte destes trabalhadores sejam 

contratados por grandes empresas, ou migrem a áreas urbanas (MUSETTI, 2014). 

Ao mesmo tempo, no Cantão La Concordia, localizado na província Tsáchilas ao norte 

do país, foi verificado não somente o uso excessivo de recursos naturais, principalmente do solo 

por conta das atividades pecuárias, mas também as áreas agrícolas e florestais vêm encarando 

grandes descargas de efluentes nos cursos d’água (UVE; LUNA; RUENES, 2015). Os 

problemas ambientais enfrentados na região foram identificados como resultado de práticas 

agrícolas e agropecuárias intensivas, que além de explorar o solo sem um planejamento 

sustentável, contaminam a área com o uso de agrotóxicos (UVE; LUNA; RUENES, 2015). 

Apesar da Constituição do Equador abraçar o conceito do direito da natureza e se 

estabelecer dentro do conceito de Bem Viver, a velha dinâmica da dependência com os 

mercados estrangeiros, devido ao modelo de exportação de matérias primas, segue em vigor no 

país (MUSETTI, 2014). Segundo Ospina (2011), a relação entre o governo e as organizações 

camponesas do Equador é muito frágil e, sem uma organização que seja legitimada, não terá a 

redistribuição agrária.  

Ao traçar o papel do agronegócio na América Latina, especialmente seu impacto na 

Bolívia, Brasil e Equador, pode-se constatar a dependência econômica destes países em seus 

setores agroindustriais. Fundamentado nesta análise, assim como no histórico de proteção 
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ambiental dos países investigados, abordar-se-á acerca dos impactos ambientais da produção 

de soja, seguindo o recorte latino-americano para o estudo, em prol de se investigar mais a 

fundo a problemática do setor agro no que tange aos problemas ambientais enfrentados pelos 

países. 

 

4. A PRODUÇÃO DE SOJA E SEUS IMPACTOS NO MEIO AMBIENTE 

 

 A soja é uma leguminosa provinda do extremo Oriente, sendo muito popular na China, 

onde a espécie vem sendo cultivada há milhares de anos (CAVALETT, 2008). Foi somente na 

década de 20 que a soja começou a ser produzida em larga escala no Ocidente, inicialmente por 

agricultores estadunidenses, com o objetivo de produzir ração animal (HIN, 2002). Sua 

importância ao mercado agrícola começou a crescer principalmente no pós-Segunda Guerra 

Mundial, devido ao alto valor proteico do grão e, também, dos produtos derivados deste 

(SERRANO, 2007). Posteriormente, na década de 70, o cultivo da soja começou a ser explorado 

na agroindústria latino-americana, principalmente na Argentina, Brasil, Bolívia, Paraguai e 

Uruguai (ALTIERI; PENGUE, 2005; CAVALETT, 2008).  

 A América Latina é protagonista na produção mundial de soja desde o final do século 

XX e início do século XXI, quando houve um aumento de 116,9% dos hectares utilizados para 

plantação da leguminosa na região (SERRANO, 2007). Neste contexto, o Brasil, Argentina e 

Paraguai estão entre os 5 maiores produtores de soja no mundo160 - ranking liderado pelo Brasil, 

o qual é responsável por 48,60% de toda exportação mundial de soja161. Isso é reflexo do papel 

que a região latino-americana desempenha na alimentação da pecuária intensiva nos países 

desenvolvidos, principalmente na Europa (SERRANO, 2007), tendo em vista que a soja é uma 

fonte barata de proteínas para sustentar a pecuária daqueles países (CAVALETT, 2008). 

 A expansão do cultivo de soja na América Latina também está diretamente ligada aos 

interesses do agronegócio e empresas transnacionais deste setor, considerando que o cultivo 

desta oleaginosa requer investimentos em insumos e máquinas específicas, as quais são 

produzidas pelas mesmas corporações que impulsionam a expansão deste monocultivo na 

região (SERRANO, 2007). Outro setor que se beneficia da produção em larga escala da soja 

 
160 Farmnews. Principais Países Produtores de Soja em 2020: Dados de Abril. Disponível em: 

<https://www.farmnews.com.br/mercado/principais-paises-produtores-de-soja/>. Acesso em: 12 de maio de 2021. 
161 Companhia Nacional de Abastecimento – CONAB. Soja – Análise Mensal – Abril de 2018. Disponível em: 

<https://www.conab.gov.br/info-agro/analises-do-mercado-agropecuario-e-extrativista/analises-do-

mercado/historico-mensal-de-soja>. Acesso em: 12 de maio de 2021. 

https://www.farmnews.com.br/mercado/principais-paises-produtores-de-soja/
https://www.conab.gov.br/info-agro/analises-do-mercado-agropecuario-e-extrativista/analises-do-mercado/historico-mensal-de-soja
https://www.conab.gov.br/info-agro/analises-do-mercado-agropecuario-e-extrativista/analises-do-mercado/historico-mensal-de-soja
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são as multinacionais da indústria química (ANDRIOLI, 2009). Os transgênicos162 foram 

inicialmente disseminados dentro do contexto da modernização capitalista da agricultura, na 

década de 50, iniciando a dependência deste setor nos agroquímicos, tendo em vista que 

acreditavam que estes, junto as máquinas agrícolas, elevariam a produtividade do trabalho rural 

(ANDRIOLI, 2009). 

 No início, o uso de transgênicos nas produções de soja foi impulsionado principalmente 

por conta da isenção dos royalties, ou seja, os agricultores não precisavam pagar pelos direitos 

de propriedade intelectual para utilizar das tecnologias transgênicas nas suas plantações 

(ALTIERI; PENGUE, 2005). A título de exemplo, é possível observar o caso da Argentina, 

onde a empresa Monsanto isentou o pagamento de royalties durante os primeiros anos da 

liberação comercial da soja transgênica no país (ALTIERI; PENGUE, 2005). Entretanto, 

quando esta já havia se tornado uma prática comum e o glifosato, agrotóxico mais vendido no 

mundo, já tinha se instalado como insumo estratégico no país, a multinacional começou a 

pressionar o governo argentino para receber o pagamento por conta de seus direitos de 

propriedade intelectual (ALTIERI; PENGUE, 2005).  

 As maiores multinacionais da indústria química, Bayern-Monsanto, Syngenta, BASF, 

Dow e DuPont, ao adquirirem as empresas produtoras de sementes e monopolizarem a 

produção, incentivaram o uso “obrigatório” de transgênicos na agricultura, tendo-os como algo 

necessário para a produtividade da lavoura, acostumando os agricultores com o uso de 

agrotóxicos, além de terem promovido campanhas de publicidade e ofertas mais baratas para 

agrotóxicos e sementes (ANDRIOLI, 2009). Essa estratégia foi aplicada de maneira proposital 

na América Latina, tendo em vista que enxergavam na região as condições climáticas e a 

quantidade de terra ideais para os avanços das plantas transgênicas no continente (ANDRIOLI, 

2009), resultando em, hoje, 95% das colheitas de soja serem variedades geneticamente 

modificadas resistentes a pesticidas163 

Entretanto, essa relação aprofunda a dependência dos países Sul aos países Norte, 

considerando que, enquanto os países em desenvolvimento concentram sua produção e 

 
162 Espécies transgênicas são alimentos modificados geneticamente através de seu código genético. Essa tecnologia 

é protegida por patentes e, portanto, o agricultor que deseja utilizá-la deve pagar os royalties a empresa dona do 

método escolhido. Não obstante, esse método desenvolve uma dependência do agricultor as empresas 

transnacionais do setor, tendo em vista que, uma vez que começa a utilizar sementes transgênicas, não podem mais 

voltar a plantar as sementes das safras anteriores, tendo que renovar seu estoque de transgênicas a cada safra. 

Instituto Brasileiro de Defesa do Consumidor – IDEC. Saiba o que São os Alimentos Transgênicos e quais os 

seus Riscos. Disponível em: <https://idec.org.br/consultas/dicas-e-direitos/saiba-o-que-sao-os-alimentos-

transgenicos-e-quais-os-seus-riscos>. Acesso em: 25 de maio de 2021. 
163 Deutsche Welle – DW. O Duplo Impacto da Soja para o Clima. Disponível em: <https://www.dw.com/pt-

br/o-duplo-impacto-da-soja-para-o-clima/a-50417730>. Acesso em: 19 de maio de 2021.  

https://idec.org.br/consultas/dicas-e-direitos/saiba-o-que-sao-os-alimentos-transgenicos-e-quais-os-seus-riscos
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exportação na matéria-prima, os países desenvolvidos, por conta dos direitos de patentes de 

suas multinacionais, apropriam-se da produção dos países Sul, de sua biodiversidade e 

conhecimentos tradicionais para produzirem manufaturas (ANDRIOLI, 2009). Não obstante, 

estas serão ofertadas posteriormente aos países em desenvolvimento como uma nova invenção 

ou tecnologia, requerendo o pagamento de royalties pelo seu uso (ANDRIOLI, 2009). 

O excessivo uso de agrotóxicos nos monocultivos de soja também faz com que a prática 

seja ainda mais nociva para o meio ambiente e a biodiversidade, tendo em vista que acabam 

esterilizando as áreas, afetando diretamente a qualidade do solo e substituindo vegetações ricas 

em biodiversidade pela plantação de uma única espécie (VOS et al., 2020). Só no Brasil, as 

plantações de soja concentram 71% de todo volume de agrotóxicos utilizado no país164, onde 

mais de metade destes são à base de glifosato165. Esse número é alarmante, considerando que o 

glifosato possui efeitos genotóxicos, afetando a reprodução e mortalidade de micro-organismos, 

insetos, peixes, anfíbios, aves e mamíferos (VOS et al., 2020), além de também ter efeitos 

negativos na saúde humana, onde a exposição direta ao glifosato está associada ao câncer 

linfoma não Hodgkin (ZHANG et al., 2019). 

Todavia, essa não é a única problemática advinda do cultivo da soja na América Latina, 

levando em consideração o crescente desmatamento em prol da expansão agropecuária voltada 

à produção de commodities, em grande parte a soja, para fins de exportação (VOS et al., 2020). 

Segundo Cavalett (2008), a monocultura da soja é responsável não só pela destruição de 

ecossistemas e do desmatamento, mas também pelo declínio da fertilidade do solo, pela 

expulsão de pequenos agricultores de suas terras, pela contaminação do solo e da água e pelas 

mudanças climáticas relacionadas às queimadas. 

Atualmente, um total de 79% de toda a soja produzida mundialmente é transformada 

em farelo de soja para ração animal, enquanto outros 18% são destinados à produção de óleo166. 

O uso da oleaginosa para ração ocorre por conta do seu alto índice proteico e, devido à adoção 

da pecuária de ciclo curto167, a soja é incorporada nas rações em prol de suprir os déficits 

nutricionais das pastagens (THIAGO; SILVA, 2003). 

 
164 Atlas do Agronegócio: Fatos e Números sobre as Corporações que Controlam o que Comemos. Rio de 

Janeiro: Fundação Heinrich Böll, 2018. 
165 Ibid. 
166 WWF Brasil. Soja. Disponível em: 

<https://www.wwf.org.br/natureza_brasileira/reducao_de_impactos2/agricultura/agr_soja/>. Acesso em: 29 de 

maio de 2021. 
167 A pecuária de ciclo curto se refere ao abate animal antes dos 30 meses de vida. Este método exige a 

suplementação dos animais através de ração, das quais utilizam da soja, tendo em vista que somente com o pasto 

seria inviável abater o animal antes dos 30 meses por conta de déficits nutricionais (THIAGO et al., 2002) 

https://www.wwf.org.br/natureza_brasileira/reducao_de_impactos2/agricultura/agr_soja/
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 A pecuária também possui um papel significativo na América Latina, tendo em vista 

que é uma fonte de alimentos básicos e de emprego para a população, sendo que cerca de 70% 

das pessoas que habitam a zona rural em situação de pobreza dependem da pecuária para 

subsistência168. Não obstante, a América Latina foi responsável, em 2013, pela produção de 

32% de todo gado de corte do mundo (PEGORARE et al., 2017), mesmo a região representando 

apenas 13,5% da população mundial, enfatizando seu papel de destaque neste mercado169. 

 Entretanto, assim como acontece com a produção de soja, a pecuária também é 

representada por um grupo de megaempresas que controlam desde a produção, até o 

processamento e o comércio das carnes170. Algumas destas empresas são a Cargill, que além de 

ser a maior fornecedora de grãos, também ocupa o terceiro lugar como maior processadora de 

carne do mundo, a BRF e JBS, do Brasil, CP Group da Tailândia, New Hope Liuhe e o Wen’s 

Food, todos da China171. As proporções destas megaempresas são exorbitantes, considerando 

que somente a JBS processou mais de 10 milhões de toneladas de gado entre 2009 e 2010, o 

que representa mais do que a soma processada de todas as empresas que ocupam entre o 11° e 

o 20° lugar no ranking mundial172.  

 Este desempenho é possível devido às estratégias empregadas pelas empresas, como 

fusões e aquisições, a integração vertical das cadeias de suprimento, a diversificação de 

produtos, como o caso da Cargill, que não só comercializa grãos, mas também ocupa uma 

posição de destaque na indústria da carne, assim como vendas em atacado e varejo173. A título 

de exemplo, pode-se observar o caso da JBS e da empresa francesa Groupe Doux. Esta era 

considerada a maior produtora de aves da Europa, mas, em 2012, quando entrou em dívidas, a 

JBS viu a oportunidade para intervir e passar a operar as unidades da Doux no Brasil, por 

intermédio da Frangosul, o que possibilitou com que a empresa entrasse no mercado de carne 

de frango e suína174. Através dessa expansão, ao comprar empresas menores, as grandes 

corporações acabaram criando uma situação em que os criadores de gado têm poucos 

compradores no mercado, tendo que aceitar os preços ditados175. 

 
168 FAO. Produção Pecuária na América Latina e no Caribe. Disponível em: 

<http://www.fao.org/americas/prioridades/produccion-pecuaria/pt/>. Acesso em: 30 de maio de 2021. 
169 Ibid. 
170 Atlas do Agronegócio: Fatos e Números sobre as Corporações que Controlam o que Comemos. Rio de 

Janeiro: Fundação Heinrich Böll, 2018. 
171 Ibid 
172 Ibid 
173 Ibid 
174 Atlas do Agronegócio: Fatos e Números sobre as Corporações que Controlam o que Comemos. Rio de 

Janeiro: Fundação Heinrich Böll, 2018. 
175 Ibid 

http://www.fao.org/americas/prioridades/produccion-pecuaria/pt/


68 

 

 Em contrapartida, esse sistema industrial expansivo de produção de carne, mesmo tendo 

um papel de importância econômica nos países latino-americanos, junto com a sojicultura, traz 

consigo enormes impactos socioambientais. Estes não estão somente relacionados ao 

desmatamento devido à expansão da fronteira agropecuária, mas também em relação à poluição 

da terra, água e ar, consequências sanitárias e a presença de condições análogas à escravidão 

impostas aos trabalhadores rurais176. A seguir, serão analisados casos a respeito dos impactos 

produzidos pelo agronegócio, principalmente pela produção de soja, em países latino-

americanos. 

 

4.1 A Produção de Soja e seus Impactos no Brasil 

 

No Brasil, a soja é, atualmente, a principal cultura agrícola e protagonista das 

exportações177, contando com 83,59 milhões de toneladas de soja em grãos, 1,41 milhões de 

toneladas de óleo de soja e 16,86 milhões de toneladas de farelo de soja destinadas à exportação 

somente no ano de 2018178. Não obstante, a quantidade de soja produzida para exportação no 

Brasil segue aumentando ano após ano, considerando que, somente no período de janeiro a 

junho de 2020, as exportações brasileiras de soja em grão totalizaram 75,11 milhões de 

toneladas179. Desse volume, a China é o maior importador, tendo importado 54,4 milhões de 

toneladas de janeiro a agosto de 2020180, seguida pela União Europeia, que importou 11,94 

milhões de toneladas entre julho de 2020 e abril de 2021181. 

Com a alta demanda de soja, principalmente com a finalidade de produzir ração animal 

para pecuária, a área plantada do grão tem uma previsão de aumento de 9,7 milhões de hectares 

entre 2020 e 2030182, sendo a lavoura com a maior projeção para expansão. Enquanto isso, a 

principal região produtora de soja do país é o centro-oeste, área coberta majoritariamente pelo 

 
176 Atlas do Agronegócio: Fatos e Números sobre as Corporações que Controlam o que Comemos. Rio de 

Janeiro: Fundação Heinrich Böll, 2018. 
177 Associação Brasileira de Produtores de Soja – APROSOJA. Economia. Disponível em: 

<https://aprosojabrasil.com.br/a-soja/economia/>. Acesso em: 19 de maio de 2021. 
178 Associação Brasileira de Produtores de Soja – APROSOJA. Exportações. Disponível em: 

<https://aprosojabrasil.com.br/estatisticas-da-soja/exportacoes/>. Acesso em: 19 de maio de 2021. 
179 RADAR – Agrojornalismo em Tempo Real. China Compra 54 Milhões de Toneladas de Soja do Brasil em 

2020. Disponível em: <https://www.canalrural.com.br/radar/china-compra-54-milhoes-de-toneladas-de-soja-do-

brasil-em-2020/>. Acesso em: 19 de maio de 2021. 
180 Ibid. 
181 Forbes. Importações de Soja 2020/21 da União Europeia Atingem 11,94 Milhões de Toneladas até 25 de 

Abril. Disponível em: <https://forbes.com.br/forbesagro/2021/04/importacoes-de-soja-2020-21-da-uniao-

europeia-atingem-1194-milhoes-de-toneladas-ate-25-de-abril/>. Acesso em: 19 de maio de 2021. 
182 Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento – MAPA. Projeções do Agronegócio. Brasil 2019/20 a 

2029/30: Projeções de Longo Prazo. Brasília: 11ª edição, 2020.  

https://aprosojabrasil.com.br/a-soja/economia/
https://aprosojabrasil.com.br/estatisticas-da-soja/exportacoes/
https://www.canalrural.com.br/radar/china-compra-54-milhoes-de-toneladas-de-soja-do-brasil-em-2020/
https://www.canalrural.com.br/radar/china-compra-54-milhoes-de-toneladas-de-soja-do-brasil-em-2020/
https://forbes.com.br/forbesagro/2021/04/importacoes-de-soja-2020-21-da-uniao-europeia-atingem-1194-milhoes-de-toneladas-ate-25-de-abril/
https://forbes.com.br/forbesagro/2021/04/importacoes-de-soja-2020-21-da-uniao-europeia-atingem-1194-milhoes-de-toneladas-ate-25-de-abril/
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Cerrado, onde possui 17,2 milhões de hectares de cultivo183. Apesar do êxito econômico da 

sojicultura, a agropecuária é responsável pela degradação ambiental do Cerrado, cuja cobertura 

vegetal foi reduzida pela metade nos últimos 50 anos (BOLSON, 2018; BUSTAMANTE, 

2015), sendo que 90% do desmatamento é impulsionado pelo cultivo de soja184.  

Somente o estado do Mato Grosso concentra algumas das maiores taxas de 

desmatamento do país, representando 16% do desmatamento do Cerrado e 31% da Amazônia 

nos últimos 20 anos (VASCONCELOS et al., 2020). Ademais, cerca de 1,7 milhões de hectares 

de vegetação nativa foram desmatados no Cerrado mato grossense entre 2012 e 2017, sendo 

95% resultado de desmatamento ilegal, e, 27% deste número, cerca de 380 mil hectares, foi 

desmatado em áreas de fazendas de soja (VASCONCELOS et al., 2020). Não obstante, foi 

registrado que o nível de desmatamento é concentrado em apenas 2% das fazendas da região, 

todas de grande ou médio porte, enfatizando a concentração de terra nas mãos de poucos 

fazendeiros (VASCONCELOS et al., 2020). Já no bioma amazônico do Mato Grosso, entre 

2012 e 2017, cerca de 24 mil hectares de área desmatada foi ocupada pelo cultivo de soja, além 

de outros 114 mil hectares que foram desmatados dentro dos limites de fazendas de soja já 

existentes, dos quais 92% ocorreram de maneira ilegal (VASCONCELOS et al., 2020). 

A região do Matopiba – Mararanhão, Tocantins, Piauí e Bahia –, formada pelo Cerrado, 

é a que mais vem enfrentando a expansão da fronteira agrícola nos últimos anos, com um 

aumento de 72,5% somente em Formosa do Rio Preto, na Bahia, e de 154% na Lagoa da 

Confusão, no Tocantins185. Cerca de 62% do desmatamento do Cerrado, entre agosto de 2018 

e julho de 2019, foi registrado na região do Matopiba em prol da expansão do agronegócio, 

com o maior foco sendo a cidade Formosa do Rio Preto, onde a fazenda Estrondo está 

localizada186.  

 
183 Companhia Nacional de Abastecimento – CONAB. Acompanhamento da Safra Brasileira. Grãos: Safra 

2020/21. Brasília: CONAB, v. 8, n° 3, 2020. Disponível em: <https://www.conab.gov.br/info-

agro/safras/graos/boletim-da-safra-de-graos>. Acesso em: 12 de maio de 2021. 
184 Instituto Humanitas Unisinos. Soja de Desmatamento Produzida no Cerrado Chega ao Prato de Britânicos. 

Disponível em: <http://www.ihu.unisinos.br/78-noticias/605017-soja-de-desmatamento-produzida-no-cerrado-

chega-ao-prato-de-britanicos>. Acesso em: 22 de maio de 2021. 
185 BONFIM, J.; CORREIA, M. Grilagem e Desmatamento no Cerrado – Um Olhar sobre a Região Matopiba. 

Disponível em: <https://diplomatique.org.br/grilagem-e-desmatamento-no-cerrado-um-olhar-sobre-a-regiao-

matopiba/>. Acesso em: 22 de maio de 2021. 
186 Greenpeace Brasil. Desmatamento no Cerrado se Concentrou no Matopiba. Disponível em: 

<https://www.greenpeace.org/brasil/blog/desmatamento-no-cerrado-se-concentrou-no-matopiba/>. Acesso em: 

23 de maio de 2021. 
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A empresa Agronegócio Condomínio Cachoeira do Estrondo ocupa uma área de 305 

mil hectares, sendo maior do que as cidades de São Paulo e Rio de Janeiro juntas187. De toda a 

área da fazenda, mais de um terço foi desmatada desde os anos 2000 para o cultivo de soja, 

algodão e milho, fazendo com que a Estrondo fosse investigada pelo Ibama na época devido ao 

desmatamento ilegal, além de terem alegações de que licenças de desmatamento teriam sido 

fraudadas188. Não obstante, em 2014, o Instituto do Meio Ambiente e Recursos Hídricos da 

Bahia (Inema) confirmou que a proprietária da Estrondo, a Delfin Rio S/A – Crédito 

Imobiliário, havia falsificado informações ao alegar que sua área de Reserva Legal189 estava 

sendo preservada. A empresa informou ao Inema uma área de Reserva Legal divergente do que 

consta no registro de propriedades e foi visto que a Reserva oficial já havia sido degradada com 

o uso indevido da terra em tal proporção que sua regeneração natural estaria impedida. Por 

conta disto, a empresa foi multada em R$201 mil em 2016190.  

Outro caso que tomou maiores proporções no último ano, foi referente a multinacional 

Cargill, responsável por comercializar soja brasileira produzida em áreas desmatadas para 

alimentação de frangos das redes Tesco, Asda, Lidl, Nando’s e McDonald’s do Reino Unido, 

onde estima-se que a empresa comercialize mais de 100 mil toneladas de soja brasileira191. Foi 

registrado que uma carga de 66 mil toneladas de soja da Cargill tinha como origem a cidade 

Formosa do Rio Preto192. A Cargill confirmou que compra soja da Fazenda Parceiro, 

propriedade onde foi registrado mais de 50 km² de vegetação desmatada somente nos primeiros 

meses de 2020193. Além disso, a proprietária da fazenda, SLC Agrícola, é dona de outras 17 

fazendas ao redor do Brasil, e, desde 2015, foram registrados mais de 210 km² de área 

desmatada nas fazendas pertencentes a empresa194. 

 
187 Greenpeace. Cultivando Violência: Como a Demanda Global por Carne e Laticínios é Alimentada pela 

Violência contra Comunidades no Brasil. Disponível em: <https://www.greenpeace.org/static/planet4-brasil-

stateless/2019/12/0e135bff-relatorio_cultivando_violencia.pdf>. Acesso em: 23 de maio de 2021. 
188 Ibid. 
189 A Lei N° 12.651, de 25 de Maio de 2012, em seu art. 3°, estabeleceu que toda propriedade ou posse rural deve 

conter uma área de Reserva Legal localizada em seu interior em prol de garantir o uso econômico de maneira 

sustentável dos recursos naturais ali localizados, assim como serve para auxiliar na conservação da biodiversidade, 

fauna e flora nativa. Disponível em: <https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2011-

2014/2012/lei/l12651.htm>. Acesso em: 23 de maio de 2021. 
190 Greenpeace. Cultivando Violência: Como a Demanda Global por Carne e Laticínios é Alimentada pela 

Violência contra Comunidades no Brasil. Disponível em: <https://www.greenpeace.org/static/planet4-brasil-

stateless/2019/12/0e135bff-relatorio_cultivando_violencia.pdf>. Acesso em: 23 de maio de 2021. 
191 Instituto Humanitas Unisinos. Soja de Desmatamento Produzida no Cerrado Chega ao Prato de Britânicos. 

Disponível em: <http://www.ihu.unisinos.br/78-noticias/605017-soja-de-desmatamento-produzida-no-cerrado-

chega-ao-prato-de-britanicos>. Acesso em: 22 de maio de 2021. 
192 Ibid 
193 Ibid 
194 Instituto Humanitas Unisinos. Soja de Desmatamento Produzida no Cerrado Chega ao Prato de Britânicos. 

Disponível em: <http://www.ihu.unisinos.br/78-noticias/605017-soja-de-desmatamento-produzida-no-cerrado-

chega-ao-prato-de-britanicos>. Acesso em: 22 de maio de 2021. 
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Não obstante, a crescente expansão da fronteira agropecuária brasileira não é limitada 

ao território do país, tendo em vista o protagonismo dos brasileiros na expansão do agronegócio 

em outros dois países latino-americanos, Paraguai e Bolívia, que terão seus casos analisados 

posteriormente neste trabalho (SANTOS, 2017). É possível identificar nesta questão uma 

política subimperialista por parte do Brasil, o qual pode ser considerado um subcentro 

econômico e político na América Latina, dotado de autonomia e capaz de exercer uma política 

expansionista (MARINI, 2007).  

Tendo em vista que o principal propulsor do desmatamento no Cerrado é a expansão da 

fronteira agropecuária, foi sugerido por ativistas e ONGs ambientais, entre elas a WWF, que 

uma medida similar a moratória da soja fosse aplicada a região195. A moratória da soja é um 

pacto firmado pela Associação Brasileira de Óleos Vegetais (ABIOVE) e a Associação 

Nacional dos Exportadores de Cereais (ANEC), as quais se comprometeram, em 2006, a não 

comercializarem mais soja originária de regiões da Amazônia Legal196 que houvessem sido 

desmatadas197.  

Pelo fato da moratória constituir em um acordo firmado entre os setores envolvidos, é 

visto como uma maneira de controle mais eficaz do que leis que precisariam ser fiscalizadas 

por órgãos públicos, mas a proposta de expansão da moratória para as regiões do Cerrado não 

foi bem recebida pelas grandes empresas, nem pela bancada ruralista198. Tendo como exemplo, 

a Associação Brasileira dos Produtores de Soja (APROSOJA) se posicionou contra qualquer 

pacto que cobrisse o bioma do Cerrado, defendendo que o agro já é sustentável199. Enquanto 

isso, a empresa Cargill também se manifestou, afirmando que a moratória causaria 

consequências aos agricultores e comunidades que dependem da atividade para sua 

subsistência200. Não obstante, o próprio presidente Jair Bolsonaro se aliou aos líderes da 

 
195 BBC News Brasil. “Moratória da Soja” no Cerrado Evitaria Desmatamento de Área maior que a Bélgica, 

diz Estudo. Disponível em: <https://www.bbc.com/portuguese/brasil-49014494>. Acesso em: 25 de maio de 

2021. 
196 A Amazônia Legal é uma área que abrange os estados do Amazonas, Roraima, Rondônia, Pará, Amapá, Acre, 

Tocantins, Mato Grosso e uma parte do Maranhão, abrangendo mais de 5 milhões de km². Esta região foi 

estabelecida em 1950 pelo governo brasileiro em prol do desenvolvimento e integração do local através de 

incentivos fiscais. Rica em biodiversidade, 43% de toda a área da Amazônia Legal são áreas protegidas para 

preservar o patrimônio natural. ECycle. O que é a Amazônia Legal? Disponível em: 

<https://www.ecycle.com.br/6735-amazonia-legal.html>. Acesso em: 26 de maio de 2021. 
197 Associação Brasileira de Óleos Vegetais – ABIOVE. Moratória da Soja: Safra 2018/29. Disponível em: 

<https://abiove.org.br/relatorios/moratoria-da-soja-relatorio-12o-ano/>. Acesso em: 25 de maio de 2021. 
198 BBC News Brasil. “Moratória da Soja” no Cerrado Evitaria Desmatamento de Área maior que a Bélgica, 

diz Estudo. Disponível em: <https://www.bbc.com/portuguese/brasil-49014494>. Acesso em: 25 de maio de 

2021. 
199 Ibid 
200 BBC News Brasil. “Moratória da Soja” no Cerrado Evitaria Desmatamento de Área maior que a Bélgica, 

diz Estudo. Disponível em: <https://www.bbc.com/portuguese/brasil-49014494>. Acesso em: 25 de maio de 

2021. 

https://www.bbc.com/portuguese/brasil-49014494
https://www.ecycle.com.br/6735-amazonia-legal.html
https://abiove.org.br/relatorios/moratoria-da-soja-relatorio-12o-ano/
https://www.bbc.com/portuguese/brasil-49014494
https://www.bbc.com/portuguese/brasil-49014494
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bancada ruralista em oposição a possível instauração de uma moratória da soja no Cerrado, se 

opondo também a moratória já existente na Amazônia, alegando que este acordo prejudica os 

trabalhadores rurais201.  

Entretanto, segundo a pesquisadora Aline Soterroni, caso a moratória da soja tivesse 

sido estendida para o bioma do Cerrado ainda em 2020, a área de cultivo de soja projetada para 

2050 teria uma redução de apenas 2% do total de hectares202. Além disso, ela aponta que a 

plantação de soja continuaria expandindo por conta das áreas de pastagem ou áreas atualmente 

não produtivas, que podem ser utilizadas para o plantio sem a necessidade de converter a 

vegetação nativa203. 

Não obstante, apesar do agronegócio levantar que parte de seu sucesso é devido a alta 

criação de empregos (BEZERRA, 2009), este é o setor da economia que mais contrata 

trabalhadores em condições análogas à escravidão204. No Brasil, entre 1995 e 2020, foram 

flagrados 1950 casos de trabalho escravo na indústria pecuária, representando 51% de todos os 

casos de escravidão reportados no país205. Pontua-se que a empresa brasileira BRF foi 

condenada, em 2014, a pagar uma indenização de R$1 milhão por dano moral coletivo, por 

manter trabalhadores em condições análogas à escravidão em uma fazenda no Paraná206. A 

denúncia foi feita em 2012, na qual descrevia que os trabalhadores, além de contarem com 

jornadas excessivas de trabalho, tinham condições de alojamento precárias e a água disponível 

para consumo estava contaminada207. A BRF alegou que não tinha conhecimento do fato, 

porque os trabalhadores, que exerciam atividades de reflorestamento, eram responsabilidade da 

empresa terceirizada que a BRF havia contratado, mas o juiz imputou à BRF responsabilidade 

solidária na garantia de condições dignas de trabalho nessa situação208. 

 

 
201 Brasilagro. Bolsonaro abre Guerra à Moratória da Soja. Disponível em: 

<https://www.brasilagro.com.br/conteudo/bolsonaro-abre-guerra-a-moratoria-da-soja.html>. Acesso em: 25 de 

maio de 2021.  
202 Ibid 
203 Ibid 

204 SENADO BRASILEIRO. Trabalho Escravo se Concentra na Zona Rural. Disponível em: 

<https://www.senado.gov.br/noticias/Jornal/emdiscussao/trabalho-escravo/xavier-plassat/trabalho-escravo-se-

concentra-na-zona-rural.aspx>. Acesso em: 30 de maio de 2021. 

205 Repórter Brasil. Monitor Janeiro 2021 – Trabalho Escravo na Indústria da Carne. Disponível em: 

<https://reporterbrasil.org.br/wp-content/uploads/2020/12/Monitor-8_Trabalho-escravo-na-indústria-da-

carne.pdf>. Acesso em: 30 de maio de 2021. 
206 G1. Justiça Condena BRF a Pagar Indenização por Trabalho Degradante. Disponível em: 

<http://g1.globo.com/pr/norte-noroeste/noticia/2014/08/justica-condena-brf-pagar-r-1-mi-em-indenizacao-por-

trabalho-escravo.html>. Acesso em: 30 de maio de 2021. 
207 Ibid 
208 G1. Justiça Condena BRF a Pagar Indenização por Trabalho Degradante. Disponível em: 

<http://g1.globo.com/pr/norte-noroeste/noticia/2014/08/justica-condena-brf-pagar-r-1-mi-em-indenizacao-por-

trabalho-escravo.html>. Acesso em: 30 de maio de 2021. 

https://www.brasilagro.com.br/conteudo/bolsonaro-abre-guerra-a-moratoria-da-soja.html
https://www.senado.gov.br/noticias/Jornal/emdiscussao/trabalho-escravo/xavier-plassat/trabalho-escravo-se-concentra-na-zona-rural.aspx
https://www.senado.gov.br/noticias/Jornal/emdiscussao/trabalho-escravo/xavier-plassat/trabalho-escravo-se-concentra-na-zona-rural.aspx
https://reporterbrasil.org.br/wp-content/uploads/2020/12/Monitor-8_Trabalho-escravo-na-indústria-da-carne.pdf
https://reporterbrasil.org.br/wp-content/uploads/2020/12/Monitor-8_Trabalho-escravo-na-indústria-da-carne.pdf
http://g1.globo.com/pr/norte-noroeste/noticia/2014/08/justica-condena-brf-pagar-r-1-mi-em-indenizacao-por-trabalho-escravo.html
http://g1.globo.com/pr/norte-noroeste/noticia/2014/08/justica-condena-brf-pagar-r-1-mi-em-indenizacao-por-trabalho-escravo.html
http://g1.globo.com/pr/norte-noroeste/noticia/2014/08/justica-condena-brf-pagar-r-1-mi-em-indenizacao-por-trabalho-escravo.html
http://g1.globo.com/pr/norte-noroeste/noticia/2014/08/justica-condena-brf-pagar-r-1-mi-em-indenizacao-por-trabalho-escravo.html
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4.2 A Produção de Soja e seus Impactos na Bolívia 

 

Enquanto isso, na Bolívia, a sojicultura possui igualmente um papel de destaque na 

economia do país. Segundo Pérez Luna (2007), o cultivo da soja representa 6% de todo o PIB 

nacional, gera cerca de 45 mil empregos e totaliza um quarto de todas as exportações bolivianas, 

sendo o Peru, Venezuela e Colômbia seus principais compradores, além de mais de um terço 

das áreas agrícolas da Bolívia serem direcionadas ao cultivo da oleaginosa. A produção deste 

bem agrícola teve início na década de 50 no país, com o incentivo da Reforma Agrária de 1953, 

que impulsionou o desenvolvimento da indústria capitalista na área rural (MARQUEZ, 2010). 

Além disso, a Reforma Agrária de 1953 também foi responsável por incentivar a migração 

interna e externa209, semelhante aos incentivos migratórios que foram implementados no 

Paraguai.  

Entretanto, no início dos anos 60, a soja ainda era uma pequena parte da produção 

agrícola boliviana, a qual focava mais intensivamente no algodão, cana-de-açúcar e milho 

(RIBERA ARISMENDI, 2008). Foi a partir de 1975 que a sojicultura começou a tomar uma 

maior proporção, totalizando 28 mil hectares de plantio, o qual foi triplicado até a metade dos 

anos 80, impulsionando a expansão da fronteira agrícola na Bolívia (RIBERA ARISMENDI, 

2008). Também na década de 80, o Estado boliviano enfrentou uma hiperinflação que resultou 

na recessão da agricultura (MARQUEZ, 2010). Todavia, o cultivo de soja não teve o mesmo 

impacto que os demais setores agricultores tiveram com a hiperinflação, continuando a crescer 

e chegando a duplicar em área de cultivo até o final da década (MARQUEZ, 2010). Esse 

fenômeno ocorreu devido a participação significativa de estrangeiros na sojicultura, 

principalmente brasileiros e japoneses, os quais continuam, até hoje, sendo os principais grupos 

presentes na produção de soja do país (MARQUEZ, 2010). Mesmo com a economia da Bolívia 

em crise, o desenvolvimento ininterrupto da produção de soja conseguiu se manter, tendo em 

vista que o capital investido vinha de fora, dos próprios produtores estrangeiros (MARQUEZ, 

2010; PÉREZ LUNA, 2007). 

Como comentado anteriormente, os brasileiros estão presentes na expansão 

agropecuária da Bolívia até a atualidade, sendo estimado que cerca de 500 mil hectares 

 
209 Um dos objetivos da Reforma Agrária de 1953 era promover a corrente de migração interna da população rural, 

com fim de dispersar a população nacional para fomentar a economia em todas as zonas do país. Além disso, 

dispõe em seu art. 80, que todos os estrangeiros que imigrassem para a Bolívia, e quisessem se dedicar ao trabalho 

agrícola, seriam dotados de terras que estivessem disponíveis pelo governo boliviano, tendo o prazo de dois anos 

para implantarem atividade agrícola na área cedida, mesmo direito conferido aos nacionais maiores de 18 anos. 

Bolívia: Reforma Agraria, 2 de Agosto de 1953. Disponível em: <https://www.lexivox.org/norms/BO-DL-

19530802.xhtml>. Acesso em: 28 de Maio de 2021. 

https://www.lexivox.org/norms/BO-DL-19530802.xhtml
https://www.lexivox.org/norms/BO-DL-19530802.xhtml
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destinados ao cultivo de oleaginosas são propriedade de brasileiros (ALBANO, 2015). A título 

de exemplo, tem-se o caso da empresa BrasilAgro, uma das maiores empresas brasileiras em 

quantidade de terras agricultáveis210, que concluiu a aquisição de quatro sociedades agrícolas 

bolivianas no início de 2021, sendo estas Acres del Sud, Ombu, Yatay e Yuchan211. Com isso, 

adquiriram cerca de 9,9 mil hectares em propriedades localizadas no centro da Bolívia que serão 

destinadas ao cultivo de grãos, entre eles a soja, e cana-de-açúcar212.  

Além disso, a Asociación de Productores de Oleaginosas y Trigo (Anapo) conta com 

membros brasileiros em seu quadro diretivo, representando os interesses dos produtores de soja 

do país213. Não obstante, a Anapo apoia o Comitê Pró Santa Cruz há cerca de 20 anos, uma 

entidade formada por mais de 200 instituições da sociedade civil214 que foi a principal opositora 

do governo de Evo Morales, e doou US$50 mil ao Comitê somente em 2005, sendo que maior 

parte do valor teve origem dos produtores de soja brasileiros que se sentiam ameaçados de 

perder suas terras, tendo em vista a possibilidade de uma nova reforma agrária, a qual estava 

sendo debatida na Constituinte na época215. 

Contudo, mesmo com o papel significativo na economia boliviana, o modelo de 

expansão da agropecuária liderado pela produção de commodities, entre elas a soja e o gado, 

também vem sendo questionado no país por conta dos impactos na biodiversidade, na qualidade 

dos solos e nos recursos hídricos, assim como os impactos socioeconômicos (FRANK et al., 

2020; VOS et al., 2020).  Entre 1990 e 2016 foram desmatados um total de 5,1 milhões de 

hectares na Bolívia, sendo que a área com maior nível de desmatamento é a de Santa Cruz de 

la Sierra, região com uma maior concentração de empresas agropecuárias (FRANK et al., 

2020).  Além da perda da biodiversidade e vegetação nativa na região, o desmatamento causado 

pela expansão da fronteira do agronegócio, principalmente em decorrência do crescente cultivo 

da soja, afeta as comunidades indígenas locais, as quais utilizam dos recursos naturais como 

 
210 BrasilAgro. Visão Geral. Disponível em: <http://www.brasil-

agro.com/brasilagro2011/web/conteudo_pt.asp?idioma=0&conta=28&tipo=36811>. Acesso em: 28 de maio de 

2021. 
211 Money Times. BrasilAgro Adquire Áreas na Bolívia por US$ 30 mi; Plantará Grãos e Cana. Disponível 

em: <https://www.moneytimes.com.br/brasilagro-adquire-areas-na-bolivia-por-us-30-mi-plantara-graos-e-

cana/>. Acesso em: 28 de maio de 2021. 
212 Ibid 
213 Opera Mundi. Plantadores Brasileiros de Soja na Bolívia Fazem Parte de Movimento que Derrubou Evo 

Morales. Disponível em: <https://operamundi.uol.com.br/politica-e-economia/61636/plantadores-brasileiros-de-

soja-na-bolivia-fazem-parte-de-movimento-que-derrubou-evo-morales>. Acesso em: 28 de maio de 2021. 
214 Comité pro Santa Cruz. 1950.- Fundación del Comité pro Santa Cruz. Disponível em: 

<https://www.comiteprosantacruz.org.bo/announcement/1950-fundacion-del-comite-pro-santa-cruz/>. Acesso 

em: 28 de maio de 2021. 
215 Opera Mundi. Plantadores Brasileiros de Soja na Bolívia Fazem Parte de Movimento que Derrubou Evo 

Morales. Disponível em: <https://operamundi.uol.com.br/politica-e-economia/61636/plantadores-brasileiros-de-

soja-na-bolivia-fazem-parte-de-movimento-que-derrubou-evo-morales>. Acesso em: 28 de maio de 2021. 

http://www.brasil-agro.com/brasilagro2011/web/conteudo_pt.asp?idioma=0&conta=28&tipo=36811
http://www.brasil-agro.com/brasilagro2011/web/conteudo_pt.asp?idioma=0&conta=28&tipo=36811
https://www.moneytimes.com.br/brasilagro-adquire-areas-na-bolivia-por-us-30-mi-plantara-graos-e-cana/
https://www.moneytimes.com.br/brasilagro-adquire-areas-na-bolivia-por-us-30-mi-plantara-graos-e-cana/
https://operamundi.uol.com.br/politica-e-economia/61636/plantadores-brasileiros-de-soja-na-bolivia-fazem-parte-de-movimento-que-derrubou-evo-morales
https://operamundi.uol.com.br/politica-e-economia/61636/plantadores-brasileiros-de-soja-na-bolivia-fazem-parte-de-movimento-que-derrubou-evo-morales
https://www.comiteprosantacruz.org.bo/announcement/1950-fundacion-del-comite-pro-santa-cruz/
https://operamundi.uol.com.br/politica-e-economia/61636/plantadores-brasileiros-de-soja-na-bolivia-fazem-parte-de-movimento-que-derrubou-evo-morales
https://operamundi.uol.com.br/politica-e-economia/61636/plantadores-brasileiros-de-soja-na-bolivia-fazem-parte-de-movimento-que-derrubou-evo-morales
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meio de subsistência, sendo uma ameaça aos territórios indígenas de Lomerío e Chiquitanos, 

os quais têm direitos de propriedade de cerca de 260 mil hectares reclamados pelo agronegócio, 

onde 60% dessa área é composto por floresta (FRANK et al., 2020). 

Apesar dos impactos causados por este setor, nos últimos 10 anos foram adotadas 

diversas leis e políticas públicas favoráveis ao agronegócio e a plantação de soja na Bolívia, 

entre elas a Lei 337216, que criou o Programa de Producción de Alimentos y Restitución de 

Bosques, além de prever a anistia aqueles que desmataram sem autorização entre os anos de 

1996 e 2011, incentivando a produção de alimentos nas áreas afetadas, o Decreto Supremo N° 

1925217, que adiciona mais 300 mil toneladas ao limite anual de exportação de soja, totalizando 

700 mil toneladas anuais, e o Decreto Supremo N° 3920218, que autoriza a exportação de 60% 

da produção nacional de soja. Estas e as demais políticas implementadas como incentivo ao 

agronegócio nacional são vistas como fomentadoras das altas taxas de desmatamento e 

incêndios florestais encarados em 2019 (VOS et al., 2020), chegando a devastar mais de 500 

mil hectares somente na área de Santa Cruz de la Sierra, onde declararam estado de emergência 

devido aos incêndios florestais219. 

Enquanto isso, a Autoridad de Fiscalización y Control Social de Bosques y Tierra 

(ABT) é apontada como uma das instituições governamentais que, através de suas 

 
216 Artículo 1. (Objeto). El objeto de la presente Ley es estabelecer un régimen excepcional para el tratamento de 

prédios com desmontes que se hayan realizado sin autorización entre el 12 de julio de 1996 y el 31 de diciembre 

de 2011, cuyos beneficiários se acojan al “Programa de Producción de Alimentos y Restituición de Bosques”, 

que tiene carácter de interés nacional y utilidad pública.  

Artículo 2. (Finalidad). La presente Ley tiene por finalidad incentivar, en prédios que hubieren sido objeto de 

desmontes sin autorización, la producción de alimentos para garantizar el derecho fundamental a la soberania y 

seguridade alimentaria y la restitución de áreas de bosques afectadas, en el marco de lo previsto en el marco de 

lo previsto en el parágrafo II del Artículo 16 de la Constitución Política del Estado y la Ley N° 300 de 15 de 

octubre de 2012, Ley Marco de la Madre Tierra y Desarrollo Integral para Vivir Bien. BOLÍVIA. Ley N° 337, 

Ley de 11 de Enero de 2013. Disponível em: 

<https://www.ilo.org/dyn/natlex/docs/ELECTRONIC/92465/107725/F-1108435951/BOL92465.pdf>. Acesso 

em: 28 de maio de 2021. 
217 I. Se amplía el cupo de exportación de soya em grano en trescientas mil (300.000) toneladas métricas 

adicionales a lo estabelecido mediante Decreto Supremo N° 1514, de 6 de marzo de 2013, ampliado por el Artículo 

4 del Decreto Supremo N° 1637, de 10 de julio de 2013, previa verificación de suficiencia y abastecimiento en el 

mercado interno a precio justo de los produtos classificados en las siguientes subpartidas arancelarias: habas 

(porotos, frijoles, fréjoles) de soja (soya), incluso quebrantadas. BOLÍVIA. Decreto Supremo N° 1925, 13 de 

Marzo de 2014. Disponível em: <https://www.lexivox.org/norms/BO-DS-N1925.html> Acesso em: 28 de maio 

de 2021. 
218 Artículo 1°.- (Autorización) Se autoriza la exportación de grano de soya equivalente al sesenta por ciento 

(60%) de la producción nacional de la gestión anterior según datos oficiales del Instituto Nacional de Estadística 

– INE previa verificación de suficiência y abastecimiento en el mercado interno a precio justo, de las mercancias 

classificadas en las siguientes subpartidas arancelarias: (porotos, frijoles, fréjoles) de soja (soya), incluso 

quebrantadas. BOLÍVIA. Decreto Supremo N° 3920, 29 de Mayo de 2019. Disponível em: 

<https://www.lexivox.org/norms/BO-DS-N3920.html>. Acesso em: 28 de maio de 2021. 
219 ANDERSEN, L. E.; LEDEZMA, J. C. Deforestación e Incendios Forestales en Bolivia. SDSN Bolivia, 2019. 

Disponível em: <https://www.sdsnbolivia.org/deforestacion-e-incendios-forestales-en-bolivia/>. Acesso em: 28 

de maio de 2021. 

https://www.ilo.org/dyn/natlex/docs/ELECTRONIC/92465/107725/F-1108435951/BOL92465.pdf
https://www.lexivox.org/norms/BO-DS-N1925.html
https://www.lexivox.org/norms/BO-DS-N3920.html
https://www.sdsnbolivia.org/deforestacion-e-incendios-forestales-en-bolivia/
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regulamentações e propostas de desenvolvimento, provocaram os incêndios florestais na 

Bolívia (VOS et al., 2020). Apesar da ABT ter como sua missão220 contribuir para o 

desenvolvimento produtivo, integral e sustentável das florestas e terras, os complexos 

produtivos sugeridos pela ABT em 2017 estão diretamente relacionados as áreas incendiadas 

em 2019 (VOS et al., 2020). Dentre sete complexos produtivos que foram propostos pela ABT, 

destaca-se principalmente o complexo produtivo para pecuária intensiva Chiquitania – 

Pantanal, que, enquanto entre 2017 e 2018 a média do desmatamento era cerca de 250 mil 

hectares por ano, em 2019 o número subiu para mais de 2 milhões de hectares desmatados (VOS 

et al., 2020). Outro impacto relevante foi no complexo produtivo para plantação comercial, que 

subiu de 88 mil hectares desmatados em 2018 para cerca de 755 mil hectares em 2019 (VOS et 

al., 2020). Ambos os complexos tiveram grandes extensões de suas florestas atingidas pelos 

incêndios em 2019, afetando a biodiversidade local que ainda era conservada (VOS et al., 

2020).  

 A título de exemplo, pode-se observar o caso do município de Viacha, na Bolívia, onde 

o sistema produtivo agrícola tradicional e diversificado da região foi substituído por 

pastagem221. Entretanto, devido às épocas de seca, os pastos acabam sendo reduzidos, fazendo 

com que uma pequena parcela seja exposta ao pastoreio intensivo, levando à degradação e 

compactação do solo, que não tem o tempo necessário para se recuperar de maneira natural222. 

Não obstante, a atividade intensiva, sem respeitar o limite da natureza, também causa a erosão 

e salinização dos solos, reduzindo sua capacidade de produção e podendo se tornar impróprio 

para atividade agropecuária a longo prazo223. 

 Entretanto, é importante ressaltar que, mesmo o setor agropecuário compreendendo 

15% do PIB da Bolívia224, e este ser um país exportador de commodities agrícolas, na última 

década houve um aumento de 54% na importação de alimentos no país, inclusive os 

 
220 “La ABT contribuye al desarrollo productivo integral y sustentable de los bosques y tierra, a través de sus 

recursos humanos especializados para la promoción, regulación, fiscalización y control, con transparência e 

inclusión social para el bienestar de los usuários forestales, agropecuarios y la sociedad boliviana.” Autoridad 

de Fiscalización y Control Social de Bosques y Tierra. Misión. Disponível em: 

<http://www.abt.gob.bo/index.php?option=com_content&view=article&id=53:mision&catid=54&Itemid=120&l

ang=es>. Acesso em 28 de maio de 2021. 
221 Centro de Investigación y Promoción del Campesinado – CIPCA. Ganadería Alto Andina y sus Impactos 

Sociales, Económicos y Ambientales en los Sistemas de Producción del Municipio de Viacha. La Paz: CIPCA, 

n° 1 Estudio de Caso, 2016. 
222 Ibid 
223 Ibid  
224 Unidad de Análisis de Políticas Sociales y Económicas – UDAPE. Sector Agropecuario Bolivia (1990-2004). 

Disponível em: 

<https://www.udape.gob.bo/portales_html/diagnosticos/diagnostico2007/documentos/Documento%20Sector%2

0Agricola.pdf>. Acesso em: 30 de maio de 2021. 

http://www.abt.gob.bo/index.php?option=com_content&view=article&id=53:mision&catid=54&Itemid=120&lang=es
http://www.abt.gob.bo/index.php?option=com_content&view=article&id=53:mision&catid=54&Itemid=120&lang=es
https://www.udape.gob.bo/portales_html/diagnosticos/diagnostico2007/documentos/Documento%20Sector%20Agricola.pdf
https://www.udape.gob.bo/portales_html/diagnosticos/diagnostico2007/documentos/Documento%20Sector%20Agricola.pdf
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tradicionais, como batata, frutas e hortaliças225. Antigamente, os pequenos produtores da 

Bolívia tinham suas produções financiadas e incentivadas por organismos internacionais, como 

a Agência dos Estados Unidos para o Desenvolvimento Internacional (USAID), mas, desde que 

estas cooperações foram interrompidas, muitos agricultores abandonaram suas terras e 

começaram a migrar para as grandes cidades226. Esta resposta dos ex-trabalhadores rurais é um 

reflexo do próprio governo boliviano, que não oferece suporte aos pequenos produtores, 

direcionando seu incentivo à produção agrícola e pecuária do agronegócio, focando nos 

monocultivos e na pecuária destinadas à exportação227.  

O agronegócio boliviano concentra a produção agrícola em apenas 72 produtos, entre 

eles frutas, hortaliças, cereais, oleaginosas e tubérculos, e estes ocupam 44,7% das terras 

cultivadas, cobrindo 3,85 milhões de hectares e produzindo um total de 19,75 milhões de 

toneladas de alimentos228, além da pecuária, que, somente em 2020, exportou 14 milhões de 

quilos de carne229. Ainda assim, mesmo com estes altos índices de produção, a cada ano a 

Bolívia vem importando mais alimentos para alimentar a população nacional230, refletindo que 

boa parte da América Latina se apropria de seus recursos naturais e afeta seu território nacional 

em prol de fluxos exportadores globais, servindo às necessidades de consumo do exterior ao 

invés de atender às demandas de consumo interno (GUDYNAS, 2019). 

Não obstante, assim como no Brasil, o glifosato é o principal agrotóxico utilizado nos 

cultivos de soja na Bolívia (VOS et al., 2020). Entre os anos de 2006 e 2016 o consumo de 

herbicidas, como o caso do glifosato, aumentou de 4201 a 8568 toneladas, mais do que o dobro 

do que é utilizado no Peru, sendo que este possui uma produção agrícola maior do que a Bolívia, 

ao mesmo tempo que o consumo de inseticidas aumentou de 1814 a 2619 toneladas, também 

dobrando o valor utilizado no Peru (VOS et al., 2020). Entretanto, segundo o relatório do 

Relator Especial sobre o direito à alimentação da ONU (2017), os pesticidas químicos de uso 

agrícola não são necessários para a produtividade da produção alimentar, além de terem 

 
225 Los Tiempos. Bolivia Subió en 54% la Compra de Alimentos en los Último 10 Años. Disponível em: 

<https://www.lostiempos.com/actualidad/economia/20190715/bolivia-subio-54-compra-alimentos-ultimos-10-

anos>. Acesso em: 30 de maio de 2021. 
226 Ibid 
227 Ibid 
228 Bolivia Emprende. 8 Productos Concentram 44,7% de los Cultivos. Disponível em: 

<https://boliviaemprende.com/noticias/8-productos-concentran-447-de-los-cultivos>. Acesso em: 30 de maio de 

2021. 
229 Mongabay – Periodismo Ambiental Independiente en Latinoamérica. Ganadería en Bolivia: Se Amplía la 

Exportación, se Reducen los Bosques. Disponível em: <https://es.mongabay.com/2021/02/ganaderia-bolivia-

deforestacion-bosques-china-incendios-forestales/>. Acesso em: 30 de maio de 2021. 
230 LOS TIEMPOS. Bolivia Subió en 54% la Compra de Alimentos en los Último 10 Años. Disponível em: 

<https://www.lostiempos.com/actualidad/economia/20190715/bolivia-subio-54-compra-alimentos-ultimos-10-

anos>. Acesso em: 30 de maio de 2021. 

https://www.lostiempos.com/actualidad/economia/20190715/bolivia-subio-54-compra-alimentos-ultimos-10-anos
https://www.lostiempos.com/actualidad/economia/20190715/bolivia-subio-54-compra-alimentos-ultimos-10-anos
https://boliviaemprende.com/noticias/8-productos-concentran-447-de-los-cultivos
https://es.mongabay.com/2021/02/ganaderia-bolivia-deforestacion-bosques-china-incendios-forestales/
https://es.mongabay.com/2021/02/ganaderia-bolivia-deforestacion-bosques-china-incendios-forestales/
https://www.lostiempos.com/actualidad/economia/20190715/bolivia-subio-54-compra-alimentos-ultimos-10-anos
https://www.lostiempos.com/actualidad/economia/20190715/bolivia-subio-54-compra-alimentos-ultimos-10-anos
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impactos severos a biodiversidade e representarem uma ameaça ambiental, contendo inclusive 

substâncias proibidas em diversos países na Europa por conta da alta toxicidade. 

 

4.3 A Sojicultura em Outros Países Latino-Americanos 

 

No caso do Paraguai, a sojicultura foi iniciada devido a expansão da fronteira agrícola 

por parte de brasileiros, como comentado anteriormente. Este fenômeno foi iniciado por conta 

da aproximação entre Brasil e Paraguai durante a ditadura de Alfredo Stroessner (1954-1989), 

quando foi construída a Ponte Internacional da Amizade (1965), firmado o Tratado de Itaipu 

(1973) e, também, implementadas políticas de incentivo aos brasileiros, principalmente 

camponeses e latifundiários, a migrarem para o Paraguai (PEREIRA, 2016). O governo 

paraguaio fomentava a migração através da diminuição do preço de terras, incentivos agrícolas, 

créditos em longo prazo no Banco Nacional de Fomento do Paraguai e com a extinção de leis 

que regulassem a compra de terras por estrangeiros (PEREIRA, 2016). Em 1950, foi iniciada a 

migração dos camponeses e, em 1970, esta atingiu seu ápice junto a instauração do cultivo de 

soja por parte brasileiros, que também auxiliaram a implementar novas tecnologias na produção 

agrícola para aumentar a produtividade, assim como introduziram as sementes transgênicas 

(PALAU et al., 2007; PEREIRA, 2016).  

Foi o incentivo do governo paraguaio e a alta migração dos camponeses que deu início 

as propriedades de pequenos proprietários brasileiros, os quais moram no país, assim como 

latifundiários e empresários agrícolas (PEREIRA, 2016). Segundo Albuquerque (2010, p. 77) 

“O empresário brasileiro é o estrangeiro, explorador dos recursos econômicos do Paraguai e 

que não investe naquele país”, ou seja, os grandes proprietários de terra e corporações 

geralmente não tem um vínculo maior com o Paraguai, somente visam a expansão da produção 

de soja como uma forma de investimento. 

Atualmente, o Paraguai é o terceiro maior produtor de soja da América Latina e o sexto 

maior do mundo, com uma produção de 8.8 milhões de toneladas do grão231. Porém, cerca de 

60% a 70% dos produtores no país são brasileiros232 e 60% das empresas estrangeiras e 

empresas nacionais com capital estrangeiro localizadas no Paraguai possuem capital brasileiro 

(PEREIRA, 2016). Entretanto, apesar do retorno econômico da monocultura de soja, os 

 
231 Camara Paraguaya de Exportadores y Comercializadores de Cereales y Oleaginosas – CAPECO. Disponível 

em: <http://capeco.org.py/en/ranking-mundial-es/>. Acesso em: 27 de maio de 2021. 
232 Globo Rural. Brasiguaios Dominam Produção de Soja e Arroz no Paraguai. Disponível em: 

<https://revistagloborural.globo.com/Noticias/Agricultura/noticia/2019/03/brasiguaios-dominam-producao-de-

soja-e-arroz-no-paraguai.html>. Acesso em: 27 de maio de 2021. 

http://capeco.org.py/en/ranking-mundial-es/
https://revistagloborural.globo.com/Noticias/Agricultura/noticia/2019/03/brasiguaios-dominam-producao-de-soja-e-arroz-no-paraguai.html
https://revistagloborural.globo.com/Noticias/Agricultura/noticia/2019/03/brasiguaios-dominam-producao-de-soja-e-arroz-no-paraguai.html
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brasileiros e a soja transgênica são considerados as maldições do Paraguai, de acordo com a 

Coordinadora Nacional de Mujeres Rurales e Indígenas (CONAMURI), tendo em vista o 

impacto socioambiental causado pelo cultivo e o uso de agroquímicos (PEREIRA, 2016).  

Tendo como exemplo dos impactos ambientais da expansão da cultura da soja no 

Paraguai, pode-se observar o crescente desmatamento da Mata Atlântica do Alto Paraná, uma 

das 15 regiões que compõem a Mata Atlântica do país233. Foi estimado que a área abrangia 470 

mil km², estendendo-se da Serra do Mar, no Brasil, até a Província de Misiones, na Argentina, 

porém, atualmente, a Mata Atlântica do Alto Paraná conta com menos de 10% de sua cobertura 

original234. Segundo o relatório da ONG Repórter Brasil acerca dos impactos socioambientais 

da soja no Paraguai, os departamentos da Mata com maior índice de desmatamento, Itapúa e 

Alto Paraná, são regiões onde a sojicultura já está consolidada e que o cultivo foi introduzido 

na década de 70 junto com a imigração de brasileiros235. Não obstante, as áreas com maior risco 

de perda da biodiversidade atualmente são os departamentos Canindeyú, San Pedro e Caaguazú, 

onde a expansão da soja é capitaneada por empresas brasileiras ou empresas que possuem 

capital brasileiro236. 

Rumando-se a análise do Equador, apesar das atividades agropecuárias representaram 

17% do PIB do país (VALLE, 2014), este não conta com uma produção tão significativa de 

soja quanto observado no Brasil, Bolívia e Paraguai, tendo em vista que não é tradicionalmente 

cultivada no país. A produção da oleaginosa totaliza apenas 28 mil hectares, representando 

5,7% da superfície total requerida para suprir a demanda nacional237. Ademais, o país vendeu 

somente cerca de 34 mil toneladas de soja por ano entre 2014 e 2019, um nível baixo, tanto em 

comparação a produção brasileira quanto boliviana, além de ser um valor bem inferior ao 

monocultivo de milho no país, que chegou a quase 1,5 milhão em 2019238. Por causa da baixa 

oferta de soja nacional, o Equador acaba importando a quantidade de farelo de soja demandada, 

tendo em vista que o custo de produção do grão para farelo é maior do que a importação do 

 
233 ONG Repórter Brasil. Os Impactos Socioambientais da Soja no Paraguai – 2010. Disponível em: 

<https://reporterbrasil.org/documentos/PARAGUAI_2010PT.pdf>. Acesso em: 27 de maio de 2021. 
234 Ibid 
235 Ibid 
236 Ibid 
237 SÁNCHEZ, A. M.; VAYAS, T.; MAYORGA, F. Soja en Ecuador. Universidad Técnica de Ambato, 

Observatorio Económico y Social de Tungurahua. Disponível em: <https://blogs.cedia.org.ec/obest/wp-

content/uploads/sites/7/2020/10/La-Soya-en-Ecuador.pdf>. Acesso em: 30 de maio de 2021. 
238 SÁNCHEZ, A. M.; VAYAS, T.; MAYORGA, F. Soja en Ecuador. Universidad Técnica de Ambato, 

Observatorio Económico y Social de Tungurahua. Disponível em: <https://blogs.cedia.org.ec/obest/wp-

content/uploads/sites/7/2020/10/La-Soya-en-Ecuador.pdf>. Acesso em: 30 de maio de 2021. 

https://reporterbrasil.org/documentos/PARAGUAI_2010PT.pdf
https://blogs.cedia.org.ec/obest/wp-content/uploads/sites/7/2020/10/La-Soya-en-Ecuador.pdf
https://blogs.cedia.org.ec/obest/wp-content/uploads/sites/7/2020/10/La-Soya-en-Ecuador.pdf
https://blogs.cedia.org.ec/obest/wp-content/uploads/sites/7/2020/10/La-Soya-en-Ecuador.pdf
https://blogs.cedia.org.ec/obest/wp-content/uploads/sites/7/2020/10/La-Soya-en-Ecuador.pdf
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mesmo – enquanto a produção custa em média US$600 por tonelada métrica, a importação da 

soja já processada gira em torno de US$400239.  

Apesar do protagonismo da agropecuária no país, as suas exportações se concentram 

majoritariamente em banana, óleo de palma e cacau, o que acaba refletindo em uma maior 

produção de monocultivos no país, voltados à produção destas commodities. Entretanto, a 

prática dos monocultivos acaba vulnerabilizando os ecossistemas e a biodiversidade, tendo em 

vista que substituem os recursos naturais originários e acabam desgastando o solo durante o 

processo (LECHÓN; CHICAIZA, 2019). Não obstante, os cultivos de alimentos tradicionais 

acabam sendo substituídos pelos monocultivos, refletindo na alta demanda do Equador de 

importação de matérias primas para alimentar a população nacional (ZURITA, 2019). 

Isso ocorre porque o agronegócio é voltado ao setor econômico e ao lucro das empresas 

que controlam seu sistema produtivo, sendo que o incentivo dos governos latino-americanos a 

este modelo de produção é fundamentado na possibilidade de crescimento econômico, como 

pode ser visto na análise feita por Rosenbaum e Leitão (2006), a qual equipara o agronegócio 

brasileiro com a produção de petróleo no Golfo Pérsico: 

 
Comumente nos espantamos com a riqueza do Golfo Pérsico, onde se concentram 

63% das reservas conhecidas de petróleo que somam 1,2 trilhão de barris com um 

horizonte de 41 anos de exploração. Assim, o Golfo dispõe de 18,44 bilhões de barris 

por ano e, supondo um preço médio (para estes 41 anos) a valor presente, de US$ 40 

por barril, teríamos um faturamento médio anual para a produção de petróleo do Golfo 

Pérsico de US$ 737,6 bilhões. Este faturamento é quase o PIB do Brasil projetado 

para 2005, de R$1.936 bilhões equivalentes a US$ 775 bilhões. Conforme dados 

oficiais do Ministério da Agricultura, o agronegócio já é responsável por 33% do 

nosso PIB. Ao mesmo tempo nossa área ocupada por atividades do agronegócio ainda 

pode ser triplicada. Matematicamente, portanto, não é impossível que em 18 anos com 

um crescimento médio de 6% ao ano, o agronegócio esteja produzindo riqueza 

equivalente a um Golfo Pérsico e sem problemas de exaustão de reservas ou danos  

irreversíveis ao meio ambiente (ROZENBAUM; LEITÃO, 2006, p. 297-298) 

 

Para os autores, o agronegócio é o cerne do desenvolvimento econômico, mas, segundo 

Bezerra (2009), os dados citados por Rozenbaum e Leitão (2006) apenas evidenciam o ritmo 

acelerado de territorialização do capital no campo. Além disso, o discurso empregado pelos 

defensores do agronegócio constrói uma máscara de potência e riqueza deste setor como se os 

resultados adquiridos fossem distribuídos à toda população de maneira homogênea em prol do 

bem-estar coletivo (ROMÃO, 2006). 

 
239 SÁNCHEZ, A. M.; VAYAS, T.; MAYORGA, F. Soja en Ecuador. Universidad Técnica de Ambato, 

Observatorio Económico y Social de Tungurahua. Disponível em: <https://blogs.cedia.org.ec/obest/wp-

content/uploads/sites/7/2020/10/La-Soya-en-Ecuador.pdf>. Acesso em: 30 de maio de 2021. 

 

https://blogs.cedia.org.ec/obest/wp-content/uploads/sites/7/2020/10/La-Soya-en-Ecuador.pdf
https://blogs.cedia.org.ec/obest/wp-content/uploads/sites/7/2020/10/La-Soya-en-Ecuador.pdf
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 Não obstante, foi divulgado que 60% da população latino-americana vive nas zonas 

rurais, onde sua renda é insuficiente para cobrir as próprias necessidades básicas, além de mais 

da metade destas pessoas não recebem o necessário para obter uma cesta básica240. Segundo o 

estudo realizado por Vakis, Rigolini e Lucchetti (2015), frequentemente, aqueles que vivem em 

pobreza crônica trabalham em setores de baixa produtividade, entre eles setores agrícolas. 

Ademais, os autores apontaram que as regiões globais, com um maior índice da população 

empregada na agricultura, têm uma tendência a maiores taxas de pobreza crônica, enquanto 

áreas com um maior índice de serviço tecnológico têm os níveis de pobreza crônica inferiores. 

Estes dados refletem a precariedade de muitos trabalhadores rurais, quebrando a lógica do 

agronegócio de relacionar parte de seu sucesso à criação de empregos e de garantir a 

subsistência de seus empregados (BEZERRA, 2009). 

 O agronegócio age independentemente dos impactos socioambientais nos países latino-

americanos, tendo como foco apenas a viabilidade econômica da sua expansão (BEZERRA, 

2009). O autor Bezerra (2009) traz um paralelo em seu estudo entre a expressão “terra à vista”, 

a qual é associada, até hoje, com a chegada dos portugueses nas terras tupiniquins em 1500, 

com a expansão da fronteira agropecuária no século XXI. Ele aponta que a expressão tem um 

significado perverso e que, tanto os portugueses em 1500, quanto os fazendeiros e empresários 

que lucram com o agronegócio atualmente, veem a terra apenas como um espaço geográfico 

lucrativo, desprezando a diversidade socioambiental, a riqueza de culturas e os conhecimentos 

produzidos através das dinâmicas sociais.  

 Entretanto, como apontado por Gro Harlem Brundtland, no Relatório de Brundtland, o 

meio ambiente não existe em uma esfera separada das ações, ambições e necessidades humanas, 

assim como o desenvolvimento e o meio ambiente estão ligados em um sistema complexo de 

causa e efeito. O atual modelo de agronegócio empregado nos países da América Latina e 

apoiado pelos próprios governos, além de ser o principal causador da degradação ambiental, 

também causa uma falsa noção de desenvolvimento e avanço econômico, tendo em vista que 

os países se veem dependentes da venda de suas matérias-primas (GUDYNAS, 2019). Dessa 

forma, os países latino-americanos estão insistindo em um setor da economia insustentável a 

longo prazo, que está caminhando para a destruição dos ecossistemas em prol de um 

enriquecimento rápido e que perpetua a manutenção do sistema internacional sob o controle 

dos países desenvolvidos.   

 
240 Comissión Económica para América Latina y el Caribe – CEPAL. La Pobreza Rural en América Latina: 

Lecciones para uma Reorientación de las Políticas. Santiago de Chile: División Desarrollo Productivo y 

Empresarial Unidad de Desarrollo Agrícola, 2003. 
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5. CONCLUSÃO 

  

A proteção ambiental ganhou cada vez mais importância nos debates internacionais ao 

longo dos anos, refletindo em sua entrada nas políticas nacionais dos países. Entretanto, 

enquanto o estilo de vida de alta produção e consumo vem sendo questionado desde o início 

dos debates acerca da ecopolítica – como observado no terceiro Clube de Roma, de 1976, que 

reconheceu a possibilidade de esgotamento de recursos caso o ritmo de produção continuasse 

acelerado – constata-se que estas preocupações levantadas nos debates internacionais não são 

levadas em consideração na América Latina. 

A importância do agronegócio para a economia latino-americana é inegável, 

considerando a grande parcela que preenche do PIB dos países analisados. Além de 

compreender a maior parte das exportações dos países, também emprega inúmeros 

trabalhadores – mas a que custo? Os impactos que o setor traz consigo vêm sendo cada vez 

mais notáveis, desde a esfera social, com a qualidade dos empregos e seu reflexo na população 

a longo prazo, mas principalmente no que tange ao meio ambiente e o desmatamento irrefreável 

em prol de novas terras agricultáveis. 

 Desde o Cerrado brasileiro, até a Mata Atlântica paraguaia e as florestas bolivianas e 

equatorianas, é possível observar o papel desempenhado pelo agronegócio ao longo dos anos 

como grande impulsor da degradação ambiental. Enquanto alguns defendem que o agronegócio 

é sustentável, como apontado pela APROSOJA, do Brasil, é inegável que esta é a atividade 

econômica que mais negligencia a natureza e seu valor próprio, utilizando-a apenas como um 

meio para seus fins lucrativos. Apesar da gravidade da crise ambiental, que continua 

aumentando, os países latino-americanos insistem no mesmo modelo de desenvolvimento que 

segue incentivando as práticas exploratórias costumeiras. Conforme apontado por Gudynas 

(1999), enquanto a natureza não for contemplada em seus valores intrínsecos e deixar de ser 

vista apenas como um conjunto de recursos, não haverá um verdadeiro avanço em termos 

ambientais.  

  Além disso, entre os países analisados, observa-se que, apesar da Bolívia e do Brasil 

manterem uma abordagem antropocêntrica frente a proteção ambiental, o Equador conseguiu 

atingir um marco em sua Constituição ao determinar a natureza como detentora de direito. 

Frente a isso, apesar do Equador também ter sua economia extremamente dependente dos 

produtos primários e enfrentar problemas referentes a degradação do solo por conta do ritmo 

intensivo de produção, é possível perceber que a expansão agropecuária ocorre em uma 
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velocidade ainda maior na Bolívia e no Brasil – e com impactos ainda mais desastrosos, tendo 

em vista as altas taxas de desmatamento que estes países têm enfrentado nos últimos anos.  

Não obstante, o setor aumenta a dependência dos países latino-americanos, 

considerando que estes exportam bens primários, ao par que importam tecnologias 

desenvolvidas através dos seus produtos exportados. Examina-se que, a longo prazo, essa 

relação tem um efeito reverso ao esperado – uma vez que os recursos naturais se extinguirem 

(o que tende a ocorrer) e a maioria das terras tornarem-se impróprias para cultivo, devido à 

exploração excessiva, o ritmo capitalista do agronegócio não terá como se sustentar, e os países 

não poderão mais contar com o papel de destaque deste setor. 

 Com toda a análise desenvolvida, junto ao histórico apresentado, é possível notar que 

as atividades do agronegócio, em especial em relação à atual expansão da fronteira agrícola 

para produção da monocultura de soja, estão percorrendo um caminho sem volta. Ao par que 

as pautas ambientais se fazem cada vez mais presentes nos debates internacionais, este setor 

latino-americano segue retrocedendo em termos de proteção da natureza. Frente ao acelerado 

ritmo de produção do agronegócio para suprir a demanda de commodities, não há espaço para 

o meio ambiente se recuperar de maneira natural, evidenciando como este setor coloca em risco 

a população e negligencia os valores intrínsecos da natureza em prol de seu próprio 

enriquecimento. 
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