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Resumo 

 
O sentido da fronteira agrícola na Amazônia está direta ou indiretamente associado à idéia de 
frente de expansão das atividades econômicas a partir dos anos de 1960. Foi nesse contexto que 
o espaço geográfico amazônico foi sendo reconfigurado pelos agentes produtores do espaço 
incentivados pelos governos militares. A integração ao mercado nacional e a consolidação da 
divisão territorial do trabalho foram passos significativos dentro de uma geopolítica 
intervencionista com ações do Estado de caráter antidemocrático que tiveram nos grandes 
projetos desenvolvimentistas a base da modernização do território. Assim, neste início de século 
o Estado permanece com algumas estratégias voltadas para o desenvolvimento agrícola da 
Amazônia, a partir do incentivo da expansão da fronteira da dendeícultura, visto como uma 
opção de desenvolvimento econômico e social. Nesse sentido, este trabalho objetiva analisar as 
implicações sócio-espaciais da dendeícultura na meso-região do Nordeste Paraense.  
 

Palavras Chave: Fronteira. Agricultura. Dendeícultura. Amazônia. 

 

Introdução 

 
As políticas de Estado para Amazônia sempre obedeceram aos interesses dos agentes 

hegemônicos que tiveram no governo federal um forte aliado para a execução de suas 

ações capitalistas direcionadas para a região. O modelo de desenvolvimento exógeno 

(de fora) ver a Amazônia como uma enorme fonte de possibilidades de recursos 

infinitos e sendo assim vários projetos aqui instalados não respeitaram os limites da 

natureza, colocando em risco a sobrevivência ecológica e humana.  

O grande celeiro agrícola, no qual se tornaria importante para a integração dos mercados 

e para a inserção da Amazônia nas pautas das exportações representavam discursos 

estrategistas do Estado para facilitar a atuação do grande capital no imenso vazio a ser 

ocupado. Nestes termos, as redes técnicas implantadas pelo governo federal na medida 
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em que chegavam na região facilitavam a entrada de diversos atores sociais com 

ambições diversas e olhares diversos sobre a natureza amazônica. Entretanto, este 

modelo de desenvolvimento hegemônico perde sua força a partir o final dos anos de 

1980 com a crise ecológica global que deixa de ser um problema localizado em alguns 

países que assistiam ao esgotamento de recursos naturais tornando-se uma questão a ser 

debatida a nível internacional. 

Diante desse novo contexto geopolítico mundial relacionado a questão ambiental, 

busca-se de alguma forma adotar um novo paradigma de desenvolvimento, agora 

sustentável, que não nega as contradições do desenvolvimento, mas vê a importância e a 

possibilidade de se buscar uma conciliação entre crescimento econômico e preservação 

ambiental, esta discussão foi tema de amplo debate na Rio + 20 realizada em Junho de 

2012 aqui no Brasil na cidade do Rio de Janeiro. 

Segundo Becker (2004), busca-se na atualidade substituir o antigo modelo de fronteira 

por um modelo de desenvolvimento sustentável. A expansão da fronteira do dendê na 

Amazônia e em especial analisado neste trabalho a meso-região do Nordeste Paraense 

vem contrariando o paradigma da sustentabilidade e provocando implicações sócio-

espaciais que são cristalizadas na desterritorialização do campesinato local e na 

substituição a diversa agricultura camponesa pela monocultura capitalista do dendê, o 

que tem provado expropriação, enfraquecimento do campesinato e êxodo rural. 

Partindo desta perspectiva, pretende-se neste trabalho apresentar as contradições da 

expansão da fronteira da dendeícultura no Estado do Pará, sobretudo, na meso-região do 

Nordeste Paraense, onde a expansão da cultura da dendeícultura toma forma e ganha 

espaço criando condições adversas de uso da terra em sua, assim, tomamos como 

referencia dessas implicações os municípios de Bujaru e Concordia do Pará.  

Ressalta-se que as reflexões trazidas neste artigo têm fundamentos nas visitas de campo 

que vem sendo realizadas desde 2010, pois trata-se de uma pesquisa ainda em 

andamento atingida em comunidades rurais dos municípios aqui apresentados,  mas que 

traz alguns resultados produtivos em termos teóricos e empíricos. Através das 

observações sistemáticas e participantes e das entrevistas abertas com camponeses 

conseguimos um embasamento empírico que conflui ao teórico debatido ao longo do 

texto. Neste sentido, este trabalho surge na pretensão de levantar alguns 

questionamentos acerca do projeto do biocombustível, tendo como referencia a 

dendeícultura.     
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O Modelo de Desenvolvimento Pensado Para a Amazônia Segundo a Lógica do 

Estado e do Grande Capital 

 
Muito já se foi discutido por vários autores que se debruçaram em estudos sobre os 

modelos desenvolvimentistas para a Amazônia brasileira. As estratégias de 

desenvolvimento por quase toda a segunda metade do século XX estavam pautadas em 

um pensamento de cima para baixo que negava a diversidade ambiental e sócio-cultural 

da região, e que viam o espaço geográfico amazônico como possibilidades de 

exploração dos recursos naturais (a exemplo das madeiras e dos minérios) e também da 

transformação da paisagem com incentivo à produção agropecuária destinada à 

exportação de carne e grãos de soja. Na realidade, buscava-se a configuração de um 

espaço homogêneo nas terras da Amazônia, sobretudo, a partir da modificação das 

paisagens a partir da introdução da monocultura o que de certa forma contribuía para o 

enfraquecimento da base econômica tradicional e ao mesmo tempo para o 

enfraquecimento dos pequenos produtores rurais que muitas vezes eram 

expropriados de suas terras através da pratica da grilagem ou até mesmo da pressão 

que sofriam dos grandes latifundiários para venderem-nas.  

Esse modelo perverso foi muito mais presente e não encontrou dificuldades em ganhar 

espaço principalmente nos governos militares (1964-1985), visto que os Programas 

Nacionais de Desenvolvimento (PND´s) deram suporte para as intervenções territoriais 

do grande capital na Amazônia. Quando se fala em estruturas homogêneas, deseja-se 

fazer referência, por exemplo, à plantação de centenas de milhares de árvores de pínus 

ou eucalipto destinadas à produção de celulose, como é o caso dos empreendimentos da 

região do Jarí, à pecuária de corte e às grandes empresas e fazendas nas quais se pratica 

a monocultura, em áreas muitas vezes superiores a 30 mil hectares, e as gigantescas 

empresas mineradoras, metalúrgica e químicas (MONTEIRO, 2006, p. 03).  

Esse pensamento desenvolvimentista para a região amazônica assumiu um caráter 

conservador e antidemocrático do planejamento regional negando os direitos sociais das 

populações tradicionais e não levando em conta as particularidades que a mesma 

apresenta, pode-se chamar de uma modernização conservadora do território, onde a 

Amazônia era vista como um “espaço vazio” a ser ocupado ou como fonte infinita de 

recursos ou até mesmo como a possibilidade de ser transformada em um gigantesco 

celeiro agrícola.  



 

4 
 

Segundo Monteiro (2006, p. 04); a lógica da homogeneização justificava a elaboração 

de “pacotes” desenvolvimentistas, que permitiram contrapor-se à diversidade cultural, 

econômica, social e ambiental da Amazônia. Essa lógica pautava-se pela crença de que 

os agentes locais não têm condições de atuar como força propulsora do 

desenvolvimento regional, pela predominância de práticas autoritárias, pelo 

deslocamento social das instancias envolvidas no processo de elaboração e execução 

das políticas de desenvolvimento, pela convicção na superioridade e na maior eficiência 

das grandes estruturas produtivas e pela rejeição dos sistemas produtivos que operam 

em pequena escala, entre os quais os camponeses, apontados como tradicionais, de 

baixa rentabilidade e ambientalmente imprudentes.  

A partir desse modelo desenvolvimentista o Estado se torna o grande patrocinador e 

incentivador da introdução de novas relações sociais, econômicas e políticas definidas a 

partir de padrões exógenos a da perspectiva homogeneizadora do espaço que passam a 

fazer o uso da terra. Segundo Becker (1982; 1990), O governo federal com o projeto de 

modernização acelerada da sociedade e do território nacional promoveu políticas 

públicas com o intuito de romper o isolamento da região em relação à economia 

nacional, nesse sentido, a política de integração foi importante como estratégia 

geopolítica do governo militar, pois fluxos migratórios se direcionaram para a 

Amazônia, ou seja, pessoas que vieram do Nordeste e do Sudeste expulsos pela 

modernização do campo ou pala concentração fundiária que ao se dirigirem para 

Amazônia formaram um exercito de reserva.  

Sendo assim, a integração era importante para garantir a ocupação definitiva da região e 

amenizar conflitos fundiários em outras partes do Brasil. Assim, tratava-se de interesses 

geopolíticos, econômicos e empresariais que permeavam a política da ditadura e a 

integração estava muito mais voltada para estratégias e interesses de agentes não 

pertencentes à região amazônica. Para tanto Becker (190) destaca a importância das 

redes de integração espacial articuladas pelo Estado, em primeiro lugar a expansão da 

rede rodoviária, com a abertura de rodovias inter-regionais como a Transamazônica e a 

Perimetral norte e as rodovias intra-regionais como a Cuiabá – Santarém e Porto Velho 

– Manaus.  

Em segundo lugar a expansão da rede de telecomunicações comandadas por satélite, 

que de certa forma difunde os valores da modernidade na região. Em terceiro lugar a 

rede urbana com sede das redes de instituições estatais e organizações privadas e 
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finalmente a rede de hidrelétricas que seriam implantadas para o fornecimento de 

energia aos projetos minerais que se direcionavam para a Amazônia. Segundo Becker 

(1990), o povoamento regional passou a ter um padrão concentrado, sobretudo ao longo 

das rodovias, separado por grandes extensões florestais.  

Numa outra escala, o adensamento das estradas na borda da floresta gerou o grande arco 

do desmatamento e focos de calor. A lógica de ocupação e organização do território a 

partir da ideologia política da ditadura militar trouxe grandes desequilíbrios, pois essa 

lógica obedecia a um modelo de desenvolvimento “de cima” “para baixo” ou de “de 

fora” “para dentro” não levando em consideração as relações sociais e econômicas das 

populações tradicionais aqui existentes e a partir desse momento a Amazônia tornou-se 

uma região de intensos conflitos e de múltiplos interesses. Mas, o maior afetado 

negativamente pelas políticas territoriais, foram sem dúvidas os camponeses que 

trabalhavam na terra para a subsistência, que atribuem o valor de uso, ou seja, práticas 

do campesinato que viam na policultura os meios de subsistência e abastecimento.  

Essas atividades, ao seguirem processos produtivos desenvolvidos e implementados 

noutros contextos sociais, culturais e ecológicos, passam a ter dificuldades de interagir 

com a diversidade regional, pois a partir dessa diversidade, constituem-se realidades e 

agentes (índios, camponeses, pequenos empresários, etc.) com os quais atividades 

pautadas pela homogeneização têm dificuldades de interatuar, não raro eclodindo 

conflitos (MONTEIRO, 2006, p. 06). Pode-se dizer que é a partir desse contexto que se 

torna importante os estudos agrários na região, sobretudo, a partir de um desenho 

geográfico que surge em meio às contradições, possibilidades e conflitos de interesses 

divergentes.  

A interpretação do processo de desenvolvimento do capitalismo no espaço rural 

amazônico como elemento criador dessas contradições apontadas acima pode ser 

analisadas a partir da lei de diferenciação social de Lênin (1985), onde o eixo estrutural 

é a compreensão de que o desenvolvimento do capitalismo no campo conduziria a uma 

estrutura sócio-produtiva bipolar, opondo proprietários dos meios de produção e 

vendedores da força de trabalho. Para Martins (2001, p. 68), o que o operário produz é 

trabalho excedente, tempo de trabalho que excede o tempo empregado na produção de 

seu salário. É isso que ele oferece ao capitalismo, sem saber, em troca do salário. É essa 

coisa imaterial e abstrata que interessa ao capitalista.  
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A luz dos estudos de Marx (1975, p. 709), são grandes os méritos do modo capitalista 

de produção, o de ter racionalizado a agricultura, capacitando-a pela primeira vez para 

ser explorada em escala social, e o de ter posto em evidência o absurdo da propriedade 

fundiária. Comprou-se esse progresso ao preço de todos os demais: de início reduzindo 

ao empobrecimento completo os produtores imediatos 

 
A Dinâmica Sócio-Espacial do Nordeste Paraense 

 
Até o século XIX a organização sócio espacial do Nordeste paraense esteve basicamente 

ligada aos rios, na qual nasceram e desenvolveram diversas cidades e vilas diretamente 

conectadas à esta dinâmica. A partir do final do século XIX ocorrerá uma maior 

valorização das estradas no interior do território paraense, que vai acontecer 

primeiramente nessa parte do Estado, mais precisamente na zona bragantina, com a 

abertura da ferrovia Belém-Bragança, que irá favorecer o surgimento de alguns núcleos 

urbanos ao longo da estrada de ferro.  
A construção da ferrovia era um imperativo, para que se garantisse o 
escoamento da produção agrícola regional para Belém; devido às deficiências 
das comunicações fluviais e inexistência de caminhos terrestres, assim como 
de meios de transporte apropriados, a única solução que anteviam os 
paraenses era a ferrovia, que fornecia um ‘transporte fácil e rápido para o 
mercado da capital (PENTEADO, 1967, p. 125-126). 
 

Neste sentido, o processo de ocupação do Nordeste paraense ao longo do século XX, 

experimentou uma nova dinâmica socioespacial, impulsionado primeiramente pela 

pequena agricultura.     
Durante séculos, extrativistas tradicionais e agricultores itinerantes, como os 
grupos indígenas, os caboclos e os ribeirinhos (e no nordeste do Pará, os 
paraenses), foram os grupos populacionais mais importantes na Amazônia 
rural. O segmento desses camponeses agroextrativistas ainda é importante até 
na Zona Bragantina.  
Com a construção da ferrovia entre Belém e Bragança no começo do século, 
estabelece-se um campesinato agrícola na Zona Bragantina com base numa 
agricultura itinerante de pousio já altamente orientada para o suprimento do 
mercado de Belém. Nos anos 40 e 50, antes da construção da rodovia Belém-
Brasília, esse processo de colonização estendeu-se à região Guajarina no 
Nordeste paraense (Capitão Poço e Irituia) (HURTIENNE, 1999, p. 76). 
 

 
Diferente do sistema extrativista tradicional amazônico, a propriedade camponesa foi 

um instrumento para pôr em prática os projetos agrícolas, constituindo um dos 

campesinatos mais significativo da Amazônia (HÉBETTE; MORREIRA, 2004). Dessa 
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forma, o Nordeste paraense se destacou como uma área fornecedora de produtos 

agrícolas, distanciando-se do modelo econômico da Amazônia extrativista. 

Na segunda metade do século XX, a Amazônia vai entrar em um novo processo de 

apropriação e conformação do espaço geográfico. Se até 1960 a base da economia 

regional era o extrativismo, tendo uma exploração dos recursos da floresta em pé, após 

esta década a região entraria em uma nova geopolítica. Isto mudaria a vida do 

campesinato tradicional, e o surgimento de um novo campesinato que resultou do 

processo migratório, principalmente de famílias nordestinas.  
Entre 1968 e 1974, o estado brasileiro implantou tal tipo de malhas na 
Amazônia, visando completar a apropriação física e controlar o território. 
Redes de circulação rodoviária, de telecomunicações, urbana, etc., subsídios 
ao fluxo de capital de incentivos fiscais e credito a baixos juros, indução de 
fluxos migratórios para povoamento e formação de um mercado de trabalho 
regional, inclusive com projetos de colonização, e superposição de territórios 
federais sobre os estados, compuseram a malha tecno-politica (BECKER, 
2009, p. 26). 
 

Sobre as rédeas desse processo “recolonizador” da Amazônia apontado por Becker 

(2009), o nordeste paraense passou por transformações que mudou a dinâmica até então 

existente. Com a abertura da rodovia Belém-Brasília, outras estradas também foram 

construídas para o acesso a esta rodovia, e assim uma maior mobilidade de pessoas e 

mercadorias foi possível na região. Assim, a partir da década de 1960, instala-se no 

Estado do Pará um novo meio de deslocamento, tendo a estrada como o eixo de 

circulação e integração econômica, político, social e territorial. 

Acompanhando está dinâmica que vai do rio à estrada, ao longo do século XX vários 

projetos agrícolas foram organizados no Nordeste do paraense, desde os planos da 

agricultura no período da borracha na zona Bragantina, passando pelo cultivo da 

pimenta-do-reino na microrregião de Tome-açú, até chegar ao dendê nos dias atuais, 

(este último é o tema do próximo item). É importante ressaltar que este processo 

impulsionado pelo Estado e que ficou conhecido como modernização da base 

econômica da região, cria toda uma estrutura espacial territorializante de novos atores 

sociais incentivados pelas políticas de colonização, principalmente dos governos 

militares, isso contribui para uma nova dinâmica política, econômica e social seja 

inserida na Amazônia e, sobretudo no Nordeste paraense. 

As rodovias terão um papel fundamental, pois passaram a ser elementos estruturantes do 

território que facilitavam a mobilidade do capital, das mercadorias e do trabalho. Nestes 

termos, foram responsáveis também por um novo padrão de organização das cidades, 
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pois muitas passaram a surgir ao longo destas rodovias, além disso, o próprio 

significado da natureza amazônica é alterado com a integração nacional, e vários 

conflitos sociais e ambientais passam a se manifestar e se materializar no espaço agrário 

amazônico, Gonçalves (2004) denomina de padrão estrada-terra firme-subsolo que vem 

para contrariar o antigo padrão de organização espacial denominado de rio-várzea-

floresta. 

É importante frisar que as meso-regiões do Estado do Pará terão tratamentos 

diferenciados no que diz respeito às políticas públicas territoriais da união. O Sudeste 

do Pará, o Baixo Amazonas de alguma forma foi inserido nos projetos de mineração, o 

Marajó manteve as atividades tradicionais ligadas ao extrativismo, mas com a presença 

da pecuária bovina, o Sudoeste do Pará apresenta área de preservação e com isso uma 

grande reserva de madeiras e de terras e que hoje são de interesses de grande 

latifundiários ligados a Soja e extração madeireira. Por outro lado o Nordeste paraense 

apresenta um quadro de municípios decadentes e sendo assim é perceptível a entrada de 

novas culturas agrícolas nesta meso-região, e é nesse sentido que a dendeícultura 

aparece como uma nova atividade carregada de interesses ligados à produção de 

combustíveis e que consequentemente causam implicações sociais e espaçais no espaço 

agrário paraense, em especial o Nordeste do Estado.     

 
O Pioneirismo do Dendê no Nordeste Paraense 

 
A fronteira na Amazônia oriental, sempre foi palco de grandes projetos governamentais 

e de disputas territoriais por atores sociais distintos. O nordeste paraense estando no 

norte desta parte da Amazônia, sempre esteve como coadjuvante na frente de expansão 

na região, estando um pouco distante das intensas transformações ocorridas nas ultimas 

cinco décadas do século XX. 

A partir da década de 1990 até nos dias atuais, essa região do Estado do Pará passou a 

receber algumas politicas de incentivo a agricultura, principalmente no cultivo do 

dendê, que ganha destaque no cenário mundial como uma oleaginosa de forte potencial 

na era dos biocombustíveis. Com isso, o nordeste paraense torna-se uma frente pioneira 

ao cultivo do dendê, que se estendendo por vários municípios, passa a receber uma 

atenção maior do Estado e acordos empresariais. 
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O lócus de analise desse artigo se concentra entre Bujaru e Concordia do Pará, tais 

municípios possuem uma situação fundiária clássica da Amazônia, e atualmente 

relações entre agricultura e capital vem se intensificando cada vez mais.    
O desenvolvimento, portanto, da agricultura (via industrialização) revela que o 
capitalismo está contraditoriamente unificando o que ele separou no inicio de 
seu desenvolvimento: indústria e agricultura. Essa unificação está sendo 
possível porque o capitalista se tornou também proprietário das terras, 
latifundiário, portanto. Isso se deu igualmente também porque o capital 
desenvolveu liames de sujeição que funcionam como peias, como amarras ao 
campesinato, fazendo com que ele às vezes produza exclusivamente para a 
indústria (OLIVEIRA, 2004, p. 41-42). 

 

Em Oliveira (2004), temos uma síntese da industrialização da agricultura, no caso do 

dendê em particular é visto quando os acordos estabelecidos na produção envolve desde 

o plantio até o produto final, o diesel. Neste contexto, a indústria e a agricultura estão 

unidas, na qual o empresário é ao mesmo tempo o proprietário da terra e da indústria 

que manufatura a produção agrícola. 

Na região estudada esta junção é visto na figura da Biovale. A Empresa surge a partir de 

um consorcio entre a Biopalma da Amazônia e a Companhia Vale do Rio Doce, que 

com o aval do Estado, constituiu-se a Biovale.  
A Biopalma da Amazônia S/A, Reflorestamento, Industria e Comercio é uma 
empresa do grupo MSP constituída em 2007. O grupo MSP atua nos setores 
de extração mineral, serviços essenciais e de infra-estrutura e indústria 
alimentícia (por meio da Biopalma). No dia 22 de maio de 2009, o governo 
federal deu um parecer técnico favorável ao comercio formado pela 
Biopalma e a Companhia Vale do Rio Doce para a construção, operação e 
manutenção de um complexo de produção de óleo de palma. [...] A empresa 
passa então a denominar-se Biovale (SANTANA, 2010). 
 

O objetivo desde consorcio é a produção do biodiesel do dendê que surge no cenário 

mundial como uma fonte de energia limpa.  
Depuis que la Vale est devenue actionnaire à 47 %, une partie de l’entreprise 
s’appelle Biovale –et les projets changent d’échelle. En effet, pour diminuer 
ses émissions de CO2, la compagnie minière Vale a prévu que toutes ses 
locomotives (216) du système Carajás, ainsi que les machines de la mine 
puissent être alimentées au biodiesel de dendê B20, dès 2014. Pour être 
autosuffisante en B20 (20 % de biodiesel e 80 % de diesel commun), 
l’entreprise a créé un joint-venture avec la Biopalma da Amazônia S.A, celle-
ci doit accroître ses plantations de palmiers, 12 millions de plants étaient en 
pépinière au printemps 2010. L’investissement total s’élève à 500 millions 
US$ dont 350 provient de la Vale. L’unité industrielle d’une capacité de 500 
mil tonnes/an, produira en 2014, 160 mil tonnes de biodiesel qui devraient 
être intégralement utilisées par la Vale, tandis que la Biopalma 
commercialisera le reste de l’huile. L’ensemble devrait créer plus de 6 000 
emplois directs à la campagne et assurer le revenu de 2 000 familles de petits 
producteurs. 
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Em Droulers et al (2010), notamos que a constituição da Biovale é gerada a partir do 

interesse da empresa Vale do Rio Doce que possui o desejo de constituir no seu 

processo de produção fontes de energia limpa, diminuindo a emissão de CO2 e 

garantindo a certificação ambiental.  

Nesta perspectiva, o cultivo do dendê é colocado como um projeto que além de 

desenvolver o nordeste paraense, parte da natureza de um projeto maior, na qual “o óleo 

de dendê é umas das soluções tecnicamente satisfatórias para substituir o óleo diesel” 

(MONTEIRO et al. , 2006a, p. 236). Nesse sentido, o óleo do dendê passa a ser uma das 

fontes de energia alternativas em detrimento dos combustíveis fosseis.  
A produção de biodiesel iria totalmente ao encontro das preocupações 
ambientais atuais quanto à utilização dos combustíveis fósseis e sua relação 
com as mudanças climáticas globais, especialmente com o “efeito estufa”. As 
atividades de geração de energia e uso de combustíveis alternativos a partir 
de biomassa e óleos vegetais podem contribuir substancialmente para 
diminuição das emissões de CO2 para a atmosfera (MONTEIRO et al., 
2006a, p. 236). 
 
 

Neste contexto, o cultivo do dendê tem como finalidade produzir biodiesel, fomentando 

a emergência de fonte de energias limpas. No caso da Biovale, a produção do dendê 

tende acontecer de duas maneiras. Na primeira é cultivar o dendê em propriedade 

própria, marcada pelo agronegócio, e na segunda maneira é no consorciamento com 

agricultores camponeses da região.  
Além do reaproveitamento de um subproduto para produzir biodiesel, há 
ainda outra vantagem: do resíduo resulta um combustível mais puro, isento 
de glicerina, o que agrega valor ao produto da região e incorpora a produção 
da agricultura familiar (MONTEIRO et al. , 2006a, p.239).   
 

Monteiro et al (2006a) colocam o cultivo do dendê como algo primordial para o 

desenvolvimento das famílias camponesas. Além disso, a Amazônia é vista como um 

espaço ideal a este tipo de oleaginosa, que a principio tem o objetivo de se instalar em 

áreas degradadas da região. Outro ponto é que a Amazônia teria condições climáticas 

favoráveis ao dendê, que se enquadra no mesmo clima original da oleaginosa na África 

e na Ásia.  

Além do dendê, outras fontes providas da agricultura tem tomado espaço no campo 

brasileiro, como por exemplo, a cana-de-açúcar e a mamona. Estes projetos 

relacionados ao biocombustível surgem como um projeto ecológico, na produção de 

fontes de energia limpa, que não causara desmatamento, e ainda vai trazer o 

desenvolvimento para o meio rural, entre outros benefícios. 
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Em contra partida Holt-Giménez (2007), desmistifica esse projeto ecológico do 

biocombustível. Para o autor, a transição para os biocombustíveis deve ser aberta 

publicamente, colocando pra sociedade o real interesse desde projeto de energia. Apesar 

de não se utilizar de resultados empíricos, Holt-Giménez (2007) nos coloca cinco mitos 

desta nova fonte de energia que se distancia das reais circunstâncias da realização do 

projeto.  
Como a Transição Agrária original, a atual Transição dos Agrocombustíveis 
irá “cercar as áreas comuns” [commons] ao industrializar as florestas e prados 
remanescentes do mundo. Irá levar os pequenos produtores, agricultores 
familiares e povos indígenas para as cidades. Irá afunilar aos recursos rurais 
para os centros urbanos na forma de combustível e gerar quantidades maciças 
de riqueza industrial. (HOLT-GIMÉNEZ, 2007, p 30). 

 
 

Partindo desta perspectiva de Holt-Giménez (2007), notamos que a frente de expansão 

do dendê no nordeste paraense tem ocasionado alguns problemas como: compra de 

terras de camponeses, barragem de igarapé, desestruturação de comunidades, poluição 

de açudes e igarapés, desmatamento, entre outros.  

Desse modo a expansão da Biovale tem modificado a paisagem dessa região paraense, 

transformando pequenos sítios camponeses em um “mar” de dendê.  A empresa 

capitalista esta se instalando em grandes hectares de terras e nas redondezas de várias 

comunidades rurais, e continua com sua expansão no sentindo Concórdia – Bujaru, 

ocasionando a “expulsão” de varias famílias da terra. 

Sobre este processo Oliveira (2004) nos dar a pista para entendermos a territorialização 

do capital e a monopolização do território pela empresa no nordeste paraense.  
No primeiro mecanismo no qual o capital se territorializa, ele varre do campo 
os trabalhadores, concentrando-os nas cidades, quer para ser trabalhadores para 
a indústria, comercio ou serviços, quer para ser trabalhadores assalariados no 
campo (bóias-frias). Nesse caso, a lógica especificamente capitalista se instala, 
a reprodução ampliada do capital se desenvolve na sua plenitude. O 
capitalista/proprietário da terra embolsa simultaneamente o lucro da atividade 
industrial e da agrícola ( da cultura da cana, por exemplo) e a renda da terra 
gerada por essa atividade agrícola. A monocultura se implanta e define/ 
caracteriza o campo, transformando a terra num “mar” de cana, soja, de laranja, 
de pastagem, etc. (OLIVEIRA, 2004, p. 42). 
 

E prossegue, 
Já no segundo mecanismo, quando monopoliza o território, o capital cria, 
recria, redefine relações camponesas de produção familiar. Abre espaço para 
que a economia camponesa se desenvolva e com ela o campesinato como 
classe social. O campo continua povoado, e a população rural pode até se 
expandir. Nesse caso, o desenvolvimento do campo camponês pode 
possibilitar, simultaneamente, a distribuição da riqueza na área rural e nas 
cidades, que nem sempre são grandes (OLIVEIRA, 2004, p. 42).  
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Partindo desta perspectiva, percebemos que o avanço do agronegócio nessa parte da 

Amazônia, dar-se tanto pela territorialização do capital, quando a Biovale compra as 

propriedades camponesas, como também pela monopolização do território, quando os 

camponeses passam a cultivar o dendê, estreitando laços com o empresário capitalista.  

Em algumas comunidades da PA 140, observamos que por meio do consorciamento, 

algumas famílias são atraídas pela Biovale a cultivarem o dendê, construindo no campo 

o extraordinário avanço da monopolização do território camponês pelo capital, na qual o 

mercado mantém relações com os sujeitos não-capitalistas (os camponeses), é 

importante ressaltar que está relação do camponês com a Biovale é visto pelo Estado 

como uma medida de desenvolver economicamente o pequeno agricultor. No entanto, a 

pesquisa tem nos revelado que este desenvolvimento não é tão simples assim. Ao longo 

da PA tem-se visto sítios que se tornaram ilhas no meio do dendê, e indiretamente essas 

famílias são obrigadas a venderem suas terras.  

Desde 2007 a Biovale vêm comprando terras de fazendeiros e de camponeses para a 

plantação do dendê, levando muitas famílias a evasão para a cidade ou a retomada as 

terras através da compra de terras mais baratas em outros lugares. Ao mesmo tempo em 

que a empresa vem comprando terras, também tem incorporado em propriedades 

camponesas a produção do dendê. Simultaneamente a esses dois processos, assiste-se a 

resistência camponesa, na qual os mesmos se negam a produzir dendê e a vender suas 

terras. 

De certa forma a implantação do agronegócio através da criação da Biovale apresentou 

interferências nas comunidades da região estudada. Pode-se visualizar em campo, que 

esta expansão do dendê tem se apresentando como uma ameaça às comunidades rurais 

dessa região de fronteira geográfica entre os municípios de Bujaru e Concórdia do Pará, 

pois tal empresa vem comprando terras de camponeses e descaracterizando a paisagem 

da região. Este empreendimento é visto como o reflexo do avanço do agronegócio nessa 

parte da Amazônia. 
O sistema agrícola do agronegócio é distinto do sistema agrícola do 
campesinato. No sistema agrícola do agronegócio, a monocultura, o trabalho 
assalariado e produção em grande escala são algumas das principais 
referências. No sistema agrícola camponês, a biodiversidade, a 
predominância do trabalho familiar e a produção em pequena escala são 
algumas das principais referências. [...]. O campesinato pode produzir a partir 
do sistema agrícola do agronegócio, contudo, dentro dos limites próprios das 
propriedades camponesas, no que se refere à área e escala de produção. 
Evidente que a participação do campesinato no sistema agrícola do 
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agronegócio é uma condição determinada pelo capital (FERNANDES & 
WELCH, 2008, p.49). 

 

A expansão do agronegócio no nordeste paraense, externaliza claramente esta dicotomia 

territorial apresentada por Fernandes e Welch (2008). De um lado, a Biopalma, e a 

implantação do agronegócio, atendendo a uma demanda do capital, e de outro, 

encontramos as comunidades rurais, atreladas a um sistema agrícola camponês, atento 

as necessidades familiar e ao mercado interno paraense.  

Em linhas gerais Fernandes e Welch (2008) também nos dão uma pista para entender o 

campesinato dentro do sistema do agronegócio. Isto fica claramente exposto, quando os 

camponeses de comunidades próximas passam a cultivar o dendê em seus sítios, tendo a 

sua produção determinada pela Biovale.  
A inserção da pequena agricultura na produção de agroenergia está colocada 
como se fosse possível obter vantagens na produção em cadeia controlada 
por corporações nacionais e estrangeiras globalizadas. Contudo, a 
participação dos camponeses na produção de agrocombustível implica numa 
inclusão subordinada,[...] em que o trabalho e renda da terra são transferidos 
ao capital no processo de circulação (comercialização) da produção, 
principalmente (FABRINI, 2010, p. 56). 
 
 
 

Inferimos em Fabrini (2010), as implicações que o agronegócio/agroenergia tende a 

oferecer ao camponês, que numa falsa ilusão de melhorias (estradas, salário mensal via 

assalariamento, venda da produção), subordinam-se ao grande capital. Nesta relação o 

camponês acaba por receber pouca parte da riqueza que produz, ficando as margens de 

um falso desenvolvimento. 
Dessa forma, diversos agentes privados, com o apoio decisivo de ações 
estatais, têm historicamente introduzido na região matrizes tecnológicas 
ambientalmente danosas, porquanto desenvolvidas na relação com outros 
ecossistemas, reforçando dinâmicas homogeneização do espaço regional que 
se materializavam na aplicação de aparatos de padronização que negam o 
capital natural contido na diversidade biológica da Amazônia (MONTEIRO, 
2006b, p. 4).  

 
 

Fazemos em Monteiro (2006b) uma compreensão para entendermos a territorialização 

do dendê no nordeste paraense, por meio da Biovale. Este projeto, que tem a “benção” 

do Estado, e partindo de uma concepção totalmente de agentes privados, tem como 

princípio promover uma fonte de energia alternativa aos combustíveis fosseis e apoiar 

simultaneamente a agricultura familiar da região.  
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Na atualidade o estado do Pará é líder na plantação e produção de óleo de palma (dendê) 

no Brasil, além disso, segundo Monteiro et. al (2006, p. 238), os produtores do dendê no 

estado estão organizados em grandes (plantações normalmente superiores a 1000 há), 

médias e pequenas empresas, com plantações normalmente dispersas.  Os autores ainda 

apontam para a existência de sistemas de produção em cooperativas e associações 

comunitárias, mas com uma participação pouco significativa na produção da 

dendeícultura no Pará.   

Segundo Muller (2005), no Estado do Pará atualmente distinguem-se dois grandes pólos 

de desenvolvimento da dendeícultura, sendo o primeiro abrangendo os municípios de 

Tailândia, Moju e Acará, localizados ao Sul da cidade de Belém; e o segundo 

compreende os municípios de Benevides, Santa Izabel do Pará, Santo Antônio do Tauá, 

Castanhal, Igarapé Açu, localizados a Nordeste da capital do estado.      

A questão polêmica sobre a expansão da cultura do dendê no Estado é saber até que 

ponto este projeto apresenta princípios de sustentabilidade se essa atividade põem em 

situação de risco a biodiversidade da floresta amazônica, além de provocar a 

desterritorialização do campesinato e a conseqüente substituição da agricultura 

camponesa diversa, pela monocultura capitalista?  

Dessa forma, a pesquisa nos aponta que o dendê é colocado na vida camponesa de 

forma externa a realidade vivida pelas comunidades, como se o desenvolvimento social 

dessas famílias depende-se exclusivamente desse projeto. No entanto, temos visto que 

este desenvolvimento não é muito diferente de outros espalhados pela Amazônia e pelo 

Brasil, que tem descaracterizando a paisagem natural, desterritorializando populações 

tradicionais, e construindo um falso desenvolvimento regional e nacional.  

 
Considerações Finais 

 
Nesta abordagem inicial de um projeto ainda em andamento tentamos trazer algumas 

contribuições a partir de reflexões teóricas e empíricas sobre a pesquisa que estamos 

desenvolvendo em comunidades camponesas nos municípios de Bujaru e Concórdia do 

Pará, no nordeste paraense. O objetivo deste artigo foi traçar algumas considerações 

acerca dos problemas enfrentados por estas comunidades frente ao avanço da fronteira 

do dendê, territorializando o agronegócio nesta parte da Amazônia oriental. 

Percebemos que a unidade produtiva das comunidades rurais se distância da produção 

realizada pela Biovale. Está empresa surge com o objetivo de produzir derivados do 
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dendê, principalmente o biodiesel, que é considerado um combustível limpo e que 

atende na atualidade aos interesses da política energética do Estado brasileiro. 

Também notamos que a implantação da empresa parte de uma corrente ideológica, 

partindo do principio de desenvolver com sustentabilidade. No entanto, apesar de o 

produto final tendenciosa para fins ecológicos, o inicio carrega-se de desestruturar toda 

uma cadeia de vida própria da natureza vegetal e humana.  

Assim, o incentivo à expansão da produção do dendê na Amazônia e em especial no 

Nordeste Paraense, reproduzem a lógica da exclusão do campesinato e a partir da 

organização do capital em torno da política energética do governo brasileiro onde o 

Estado cria todas as condições favoráveis para a manutenção do grande capital na região 

e sendo assim permanecem as antigas contradições materializadas em terras do Pará. 

Por fim, buscamos neste trabalho apresentar algumas questões para entender a dinâmica 

da produção do espaço no nordeste paraense, no atual momento marcado pelo avanço 

do agronegócio sobre territórios o camponês. Espera-se assim, sem nenhuma pretensão 

de esgotar o assunto, contribuir para o entendimento da questão camponesa nessa parte 

da Amazônia. 
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