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RESUMO
O avanço que a aquisição de terras por estrangeiros vem se delineando em vários países retorna a questões 
agrárias e ecológicas, à governança fundiária, à soberania e um certo cuidado no trato das relações 
internacionais. A grilagem de terra é marcada por diferentes contextos agroecológicos e está afetando 
corredores ecológicos, várzeas produtivas, terras altas, florestas, regiões rurais remotas e alterando as 
dinâmicas ecológicas e hidrológicas. Apesar das diversas motivações que afirmam a procura por terras, 
as estratégias de ocupação se inserem como um dos seus componentes legitimando a movimentação 
geopolítica de alguns países. Diante desse quadro o propósito do artigo é discutir a natureza, as tendências 
e as consequências do land grab no cenário político-estratégico. Para o estudo foi usada a abordagem de 
pesquisa qualitativa com os procedimentos técnicos baseados em fontes bibliográficas. Como resultado, 
verifica-se que as aquisições extensivas de terras podem significar a inserção pragmática de outros 
países, a perda do acesso a recursos essenciais à sobrevivência e à indentidade de alguns povos com 
suas propriedades, a exclusividade no uso de recursos naturais e a degradação de outros. Cabe ao Estado 
regular o mercado e monitorar a inserção estrangeira na economia, defendendo os imperativos para a 
legitimidade e a soberania nacionais. 
Palavras-chave: Apropriação de Terras; Geopolítica; Grilagem de águas; Meio Ambiente.

INTRODUÇÃO
 A aquisição ou arrendamento de grandes áreas rurais tem chamado a atenção pela sua tendência 

global e pelo tamanho das terras que estão sendo apropriadas principalmente em países como a África, 
a América do Sul e Central, ao longo do sul e sudeste da Ásia e em outras partes, em particular a ex-
Eurasia Soviética. As tendências também levam a crer que para os compradores, os motivos que os 
levam ao land grabbing são preocupações com a segurança alimentar, infraestrutura de distribuição e 
armazenamento, a expansão da produção de biocombustíveis e as estratégias de integração horizontal; 
acrescenta-se especulação de terras, segurança energética, ‘proteção’ ao meio ambiente e o fluxo 
internacional de capital financeiro em direção a investimentos. Aparentemente os fluxos crescentes 
de investimentos podem gerar benefícios macroeconômicos, porém as aquisições extensivas de terras 
também podem significar, para as comunidades locais, a perda do acesso a recursos essenciais à sua 
sobrevivência levando-se em consideração a identidade dos povos com suas propriedades. Questões de 
terra historicamente já demonstraram a fragilidade da estrutura de políticas fundiárias e os direitos de 
propriedade tanto públicos quanto privados. África e América Latina possuem os mais altos níveis de 
concentração de terras no mundo, herança do colonialismo, da escravidão e da plantação agrícola; na 
grilagem de terra de profundas raízes históricas, a segurança se refere ao capital inter/nacional investido 
em terras e em linha a expulsão da terra de trabalhadores rurais e povos tradicionais. 

A grilagem de terra é marcada por diferentes contextos agroecológicos e está afetando 
enormemente corredores ecológicos, várzeas produtivas, terras altas, florestas, regiões rurais remotas e 
alterando as dinâmicas ecológicas e hidrológicas.  A água é um fator crítico nos contratos de aquisições 
e arrendamentos, pois grilagem de terra e grilagem de água estão profundamente entrelaçadas.
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Interesses de diversos Estados Nacionais têm se integrado à grilagem, hoje parte integrante da 
nova geopolítica da questão agrária, onde novos elementos combinam e se contrapõe como a fome e 
as grandes colheitas. Países como os EUA que já no século XIX demonstraram seu interesse em um 
plano de ocupação da região amazônica hoje controla um milhão de hectares no Brasil. Outros países 
também figuram na lista e a China, por exemplo, dá visibilidade ao seu pragmatismo e aos propósitos de 
penetração em diferentes regiões do mundo e especificamente na região amazônica da América do Sul. 

Sabendo-se que o Estado pode e deve regular o mercado, é preciso monitorar a inserção estrangeira 
na economia, através do cadastro, georreferenciamento, registro e atualização dos dados fundiários, além 
da proteção à fronteira, e ver com muita cautela acordos e investimentos principalmente que envolvam 
outros imperativos que podem ferir a legitimidade e a soberania nacionais. É justamente por isso que o 
estudo merece prioridade, pois o quadro relatado nos parágrafos anteriores retrata a inserção de outras 
nações não só na economia quanto em outros parâmetros nacionais. Diante disso o propósito do artigo é 
analisar a natureza, as tendências e as consequências do land grab no cenário político-estratégico. Para 
o estudo foi usada a abordagem de pesquisa qualitativa com os procedimentos técnicos baseados em 
fontes bibliográficas. O artigo está dividido em 3 seções além da Introdução e da Conclusão. A primeira 
seção mostra as oportunidades e os riscos da entrada de estrangeiros nos países e suas consequências; 
a segunda, as estratégias de ocupação na Amazônia, áreas costeiras e reservas importantes; e a terceira 
aborda o papel do Estado e uma breve avaliação jurídica.

REVISÃO BIBLIOGRÁFICA

Historicamente a terra é vista como um recurso estratégico. A Teoria Baseada em Recursos, com 
suas raízes na teoria ricardiana, já considerava a terra como geradora de rendas superiores a seus 
detentores em função das diferenças de produtividade desse recurso. Contudo, não é apenas pelos 
atributos produtivos que a terra é um recurso, mas também pelo seu potencial de liquidez. Já que 
esta se constitui em uma fonte segura ao investidor em momentos de incerteza, particularmente 
pela possibilidade de manutenção de valor no longo prazo (REYDON, 1992).

No Brasil a aquisição de grandes propriedades rurais por estrangeiros, acentuada desde 2008, 
traz à tona um assunto de tendência mundial, pois repercute na soberania dos países, principalmente em 
regiões africanas e latino-americanas. Pouco se tem escrito, mas o assunto tem despertado interesse da 
comunidade internacional a respeito da natureza e dos reais interesses de diversos países em adquirir 
grandes espaços nesses continentes.

Em Pongellupe (2013,p.v) baseado em North, “as instituições são importantes para as estratégias 
dos agentes econômicos e para o seu desempenho” e baseado em Barney;Clark, “os recursos são 
determinantes para a criação de rendas econômicas por seu potencial de gerarem vantagens competitivas”. 
Portanto, sendo o recurso natural terra vital para todos os humanos e um valioso ativo não regulado, a 
aquisição de terras por estrangeiros situa-se entre os ambientes favoráveis para aquisições e os recursos 
necessários e estratégicos para tal. A posse da terra é tida como um dos fatores importantes no jogo entre 
instituições e desenvolvimento, a desigualdade da sua distribuição, a forma de acesso a ela, os excluído 
no processo e as regras que regulam a propriedade, para citar alguns exemplos.

Nos países em desenvolvimento principalmente, a terra é um dos principais ativos de portfólio 
e a forma como ela e alguns outros ativos estão distribuídos exerce um papel importante, diferenciando 
o desenvolvimento e podendo exercer impactos negativos de longo prazo quanto mais desiguais forem 
essa distribuição. Isso afeta, portanto, os investimentos em infraestrutura, as inovações e demais 
oportunidades requeridas.

No mundo, a apropriação de terras por estrangeiros trouxe à tona discussões a respeito dos 
possíveis impactos causados pelas aquisições, principalmente em regiões muito pobres que não tem 
subsídios legais apropriados e possuem regulações frágeis que possibilitam a entrada muitas vezes 
indesejada de outros investidores. 

A figura 1 realça bem este fato.
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Figura 1: Estabilidade e fragilidade das regulações de acordo com os países

Fonte: Heritage Foundation, 2015

De acordo com os espaços geográficos apresentados na Figura 1, a escala de cores demonstra 
que quanto mais escura a cor, mais frágeis são as regulações sobre os direitos de propriedade dentro do 
intervalo especificado. Verifica-se, portanto, que as regiões mais propensas às apropriações especulativas 
estão praticamente nos continentes dos chamados países do sul, onde se encontra o Brasil dentro do 
quarto intervalo (59,9-50).

Desde os tempos das capitanias hereditárias, 1536, as instituições no Brasil vêm enfrentando os 
desafios da realidade fundiária, cuja regulação formal da propriedade foi implantada de forma limitada 
levando a frágeis e incompletas regras, resultando na concentração e disparidade na distribuição da 
estrutura fundiária desde essa colonização portuguesa. Nesse aspecto, a prática do apossamento, incluindo 
áreas protegidas que sofrem ocupação por usuários privados, é atestada pela ausência de cadastro e 
de efetiva regulação da propriedade e muitas reivindicações de ocupação podem estar baseadas em 
documentação falsa e/ou posse ilegal da terra. Estes fatos possivelmente se referem à herança de uma 
falta de competência histórica do governo, o que acabou transformando o Estado em um proprietário 
como os outros, sendo sustentada a doutrina da prescritibilidade das terras devolutas e sendo reforçado, 
de acordo com o código civil de 1916, o registro em cartório de imóveis para definir a titularidade sem 
necessidade de comprovação de posse. 

Como uma das consequências, segundo Sauer;Leite (2011), os efeitos sobre a compra de terras 
por estrangeiros geram importantes debates nacionais a respeito do crescimento e desenvolvimento 
econômico de diversas regiões ocupadas.

Na África, outro continente muito visado pelos novos investidores, Cotula et al. (2009, p.6), mostrou 
que a experiência africana trouxe ao país muita preocupação e questões relevantes a serem respondidas: 
“how are risks assessed and mitigated; What business models are favoured in project implementation 
(from plantations to contract farming, purchase agreements, policy incentives, or joint ventures)? How 
are costs and benefits shared – for example, in terms of safeguards against arbitrary land takings, or 
revenue-sharing arrangements?”

O Banco Internacional para Reconstrução e Desenvolvimento (BIRD/Word Bank, 2010) vê o 
interesse por terras como oportunidade de negócios que proporciona investimentos; no entanto, mesmo os 
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grandes latifundiários se assustam com a ocupação de grandes áreas e a permissão de alguns países em se 
subordinar às estratégias de grupos estrangeiros. É aceitável que investimentos estrangeiros contribuam 
de alguma forma com o crescimento econômico dos países, o que se questiona é a forma e como se dão 
essas aquisições, se dentro das regras estatais, com avaliação adequada, principalmente se tratando do 
interesse em certas regiões específicas, do acesso exclusivo aos recursos naturais, da concorrência à 
agricultura nacional e da concentração de terras.

A Transnational Institute – TNI (2012) afirma que existe uma combinação de fatores sobre a 
natureza das aquisições que apresentam sérias contradições: i) Segurança alimentar e a necessidade 
de maior área para plantio em outros países devido à escassez de alimentos: há comida suficiente no 
mundo que deveria sim ser melhor administrada e distribuída; aquisição de vastas áreas justamente em 
países em desenvolvimento e com estruturas de propriedade frágeis denotam um outro interesse revelado 
nos fatores da atual dinâmica do capitalismo global, em especial para agricultura industrial e pecuária 
extensiva, ambas grandes emissoras de gases de efeito estufa e degradação ambiental; ii) Limitações na 
infraestrutura de distribuição e armazenamento e a integração horizontal: o setor de transportes mundiais 
tem condições de se mover para qualquer lugar e a qualquer distância. Pode-se considerar que existem 
lugares mais propícios que facilitariam o processo de movimentação de produtos, porém ligados a uma 
estrutura lógica das empresas, não necessitando, contudo, de regiões do globo onde a mão de obra é barata 
e a intenção de trazer desenvolvimento, renda e emprego banalizaria a produção local e possivelmente 
entraria em choque com os aspectos intrínsecos das tradições e costumes regionais pelo fato das 
exigências exteriores muitas vezes impingir certas regras de produção causando desregulamentação da 
legislação protecionista e mecanismos mais aprimorados de capital atingindo principalmente Estados 
enfraquecidos; quanto à integração horizontal (adoção pelas multinacionais da participação em todas as 
etapas de produção), seria arrebatadora para os concorrentes locais e pela disseminação da escala. 

Neste último caso, para Sauer;Leite (2011) a situação de insegurança jurídica e apropriação 
indevida empurra os produtores locais (principalmente médios e menores) para longe do negócio e permite 
a ocupação territorial e apropriação de riqueza nacional. Grupos estrangeiros podem trazer contribuições 
e fazer bons negócios para o fortalecimento da economia com recursos adicionais, mas é recomendado 
cautela com certos acordos principalmente com a mudança de significado e as subordinações às empresas 
controladas por Estados. 

O próximo fator, iii) Expansão da produção de biocombustíveis e segurança energética: 
a dependência mundial da energia fóssil, um recurso natural não renovável, traz, antes de outras 
preocupações, a necessidade de conscientização da consequente devastação de florestas e a substituição 
(se possível em grande parte) por energias mais renováveis. O debate aqui em questão, no entanto, é que 
o novo elemento da antiga questão agrária é a produção de commodities agrícolas e de biocombustíveis, 
processo ligado ao desenvolvimento do agronegócio com a expropriação de terras, na disputa e conflitos 
da aquisição territorial e modelos de desenvolvimento. iv) Motivações econômicas: expectativas de 
aumento do retorno dos investimentos tanto agrícolas quanto no valor especulativo da terra, sem falar a 
defesa da livre circulação de capitais o que inclui a compra de terras.

Outro fator seria, v) A proteção ao meio ambiente: Costa (2007, p.14) 1 exemplifica o caso da 
integração sul-americana, em especial o território amazônico – onde se encontra a maior bacia hidrográfica 
do mundo e a mais extensa floresta tropical do planeta - em que “a crescente ingerência de governos 
e organizações estrangeiras na definição das políticas nacionais de ocupação e uso desses territórios 
e dos seus respectivos recursos, e do seu virtual “aprisionamento” em uma cada vez mais estratégica 
agenda ambiental internacional ou global.” O autor se refere aos programas de proteção ambiental que 
foram conduzidos pelo governo brasileiro, em sua intenção de integração ao continente, em parceria com 
uma organização não-governamental brasileira e com a supervisão de cooperação técnica e doação de 

1  Nota da redação da revista onde o texto foi publicado: “ este texto escrito em fevereiro de 2007  não pode – obviamente – levar 
em conta eventos posteriores, decidimos, no entanto, publicá-lo, devido à qualidade das suas análises.”  (Traduzido do francês). Obs.: 
Referências serão colocadas no final do artigo.
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recursos da Alemanha. Foram mais de 200.000 km2 de demarcação de terras indígenas (Médio e Alto Rio 
Negro e Alto Solimões) e alguns milhões de euros.2

Reconhece-se a atuação de diversas entidades pública, privada e setor plural (expressão de Harry 
Mintzberg, que inclui: sociedade civil, grupos ativistas, organizações não-governamentais e repórteres 
investigativos) no entendimento e na ação efetiva de proteção ambiental, porém, de acordo com Costa 
(idem) é preciso desvendar o impulso do sistema político hegemônico mundial em direção à periferia. 

Finalizando, Fernandes et al. (2012, p.48) acrescenta “Land grabbing is part and parcel of the 
new geopolitics of the agrarian question […] where neoliberal policies have introduced new elements to 
the age-old dilemmas of capitalist agriculture.”

Os fatores relatados acima demonstram que os investimentos do land grab estão muito ligados 
ao fluxo internacional do capital, pontos de ocupação na nova geopolítica mundial e nas especulações 
com terras. As novas infraestruturas econômicas e sociais insistem em propiciar a muitas populações e 
aos países pobres e os emergentes um novo arranjo institucional raramente em uma relação multilateral 
que propiciaria melhor contribuição e benefícios a todos os interessados.

OPORTUNIDADES E RISCOS 

Vários países do mundo se encontram em situação de pobreza, muitas vezes regiões de pobreza 
extrema e as sérias complicações para o seu desenvolvimento e suas populações. Um novo contexto em 
que se inclui investimentos estrangeiros certamente aliviaria em muito a situação degradante e produziria 
um crescimento econômico mais vantajoso. Este crescimento, no entanto, deve ser inclusivo, sustentável 
e sustentado para que se alcance um patamar de melhoras significativas e ao longo do tempo, na 
condição do país ser independente em suas decisões. Para Cotula et al. (2009) investimentos estrangeiros 
podem trazer benefícios como crescimento do PIB, melhores receitas tributárias, oportunidades de 
desenvolvimento econômico e melhorias na subsistência de zonas rurais. 

O comércio entre países existe desde sempre e o fluxo internacional de mercadorias continua 
fluindo apesar das crises e do sistema econômico. A medida que os governos aceitam o land grab em 
larga escala, se iniciam outros riscos (que não os normais nos negócios) que ameaçam e prejudicam a 
realidade local. A demanda das aquisições e alocações do ativo terra procura potencialmente regiões 
com maior irrigação e facilidade de distribuição para os mercados. Terra adquirida em larga escala 
geralmente desloca populações e causa conflitos, dominação de uns e  reinvidicações de seus antigos 
usuários pela perda do acesso aos recursos essenciais à sua sobrevivência. A compreensão do que são 
diferentes “percepções de terra” passa por uma análise criteriosa do entendimento de quais mudanças a 
dinâmica da grilagem quer imprimir, principalmente quando afeta em demasia as pessoas já estabelecidas 
e o meio rural, desestabilizando sistemas ambientais.

Os impactos ambientais e sociais causados pelas temíveis extensões do apossamento como o 
desmatamento, a grilagem de terra e água (ambas bem entrelaçadas e muitas vezes em zonas de fronteira) 
e a depredação, custam muito caro à todos mesmo os defensores das aquisições reafirmando os benefícios 
dos novos contratos de trabalho e novas infraestruturas sociais e econômicas que compensariam os 
esforços e tentariam a mitigação dos riscos. As evidências, no entanto, mostram uma outra realidade. 
A tendência da grilagem está transformando os contratos em longo prazo, como o fechado por 99 
anos em 2008 entre a Daewoo Logistics e o governo sul-coreano em Madagascar, uma área de 1,3 
milhões de terrenos aráveis – metade de terras aráveis do país – com o objetivo de produzir alimentos 
e biocombustíveis. De acordo com a Transnational (2012) o fato acima fez com que diversos grupos 
da sociedade civil alertassem ao mundo os possíveis impactos negativos da ocupação fundiária global; 
levou também à revoltas populares no México, Haiti e Egito.

2  PPG7:  Programa Piloto para Proteção das Florestas Tropicais. Foi proposto na reunião do G-7  nos EUA, em 1990. Foi aprovado 
pelo G-7 e pela Comissão Européia em dezembro de 1991. Em 1992, durante a Conferência das Nações Unidas para o Meio Ambiente e o 
Desenvolvimento, a Rio-92, o programa foi oficialmente lançado no Brasil. O trabalho foi iniciado em 1995.
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Em Moçambique o projeto Procana, investimento estrangeiro para produção de etanol, foi 
abortado devido a necessidade de 407 milhões de metros cúbicos de água para sua irrigação. Kachika 
(2010) relata que caso o projeto fosse realizado, seria estabelecido um monopólio de água e a comunidade 
não teria o bem para consumo nem para sua produção. O acordo entre o governo e os investidores não 
teve a consulta das demais partes envolvidas levando a população a temer pela volta do projeto.

O land grab necessita de grandes espaços para sua realização o que fere os sistemas ambientais. 
Para Lazarus (2014) a mudança na paisagem devido às alterações no solo tem a capacidade de deixar um 
“legado geológico em escala planetária” haja vista que os impactos diretos e indiretos, principalmente 
porque o interesse da grilagem recai na maioria das vezes em terrenos relevantes, trazem mais inferências 
que os processos geomorfológicos normais – produção de sedimentos em grande quantidade. No caso 
citado de Moçambique, o enorme volume de água utilizado para irrigação causaria impactos além de 
sociais, antrópicos e não linear com o tempo, alterando imensamente o ambiente.

O antagonismo entre ideais de crescimento econômico e desenvolvimento sustentável reaviva os 
interesses, pelo primeiro, do modo de produção capitalista com a renovação permanente dos produtos e 
processos e o crescente uso dos recursos naturais e, pelo segundo, pela justa distribuição do progresso e 
equidade entre os povos. A lógica da apropriação de terras em países de governo e situação desfavoráveis 
confirma a institucionalização da já consagrada legitimidade da dominação, que para Habermas (apud 
Dupas, 2007) mantém a lógica do capitalismo, não mais sobre a racionalidade tecnológica, e sim pela 
divisão social do trabalho. As relações de troca no caso do land grab se situam na entrada inquisitiva de 
espaços territoriais e as exigências dos investidores, e a massa da população que vende seu trabalho e 
sua vida pelo que restar.

ESTRATÉGIAS DE OCUPAÇÃO

A geografia política é desenhada atualmente pela nova ordem mundial: a multipolaridade 
constituída por Estados Unidos da América, Japão e União Europeia. Todas lideram a economia mundial 
e controlam mais de 80% de seus investimentos. Os EUA realizam grande parte dos seus negócios na 
América Latina; Japão tem mais de 50% de seus investimentos no leste e sudeste da Ásia; e a UE possui 
2/3 de sua atuação econômica nos países do leste europeu. Pode-se ter como hipótese que a influência 
– econômica, política e militar - dessas instituições em relação a periferia mundial se constitui em três 
vertentes principais no tocante ao land grabbing:
- Marcação de Território:

O poder atribuído a essas potências, o poderio militar para os EUA e o poderio econômico dos 
EUA, Europa e Japão (com a China buscando o seu lugar) reforçam a nova dinâmica da hegemonia 
mundial. Segundo Dupas (2003) nessa dinâmica operam instrumentos de poder que cada vez mais 
influenciam Estados nacionais juntamente com elites locais à mudanças políticas e econômicas 
que produzem “impactos de diversas intensidades e escalas” (Costa, 2007, p.2) em um contexto de 
globalização econômica.  O mesmo autor (idem, p.2) infere:

Posto de outro modo, e assumindo a dificuldade de concluir e optar por um ou mais padrões 
dominantes e suas respectivas concepções teóricas, não seria mais proveitoso incorporar 
uma antiga lição da geografia política, que nos recomenda procurar desvendar o sentido 
geral e as expressões concretas das relações internacionais a partir da identificação das suas 
particularidades e singularidades ou, em outros termos, mediante um esforço de territorialização 
ou de regionalização dos eventos políticos e político-estratégicos?

Acrescentando-se que a grilagem de terras no Brasil, por exemplo, nos dados estatísticos 
informados pela Grain (2011, apud Fernandes, 2012) constam que os EUA controlam cerca de um milhão 
de ha; a Argentina, cerca de quinhentos mil ha; a China, quatrocentos mil ha; França, Alemanha, Índia, 
Japão, Canadá, Reino Unido, Portugal e Coreia do Sul, também figuram na lista.



10 11

Isso implica em políticas de terras individuais e privadas atuando em estruturas fundiárias que 
não promovem ou protegem adequadamente seus territórios e segurança nesses casos se referem à 
segurança do capital transnacional investido em terras. Outro ponto de relevância (Fernandes et al., 
2012) diz respeito a apropriação de terras para satisfazer as necessidades alimentares e de combustíveis 
na exploração de terras agrícolas em diversos países, sem levar em conta a agricultura local.  As 
desigualdades da agricultura capitalista com a acumulação de riqueza desde a época colonial aparece 
hoje revestida em economia globalizada com forte interesse na importação de produtos primários (Hage 
et al., 2012). Seria um novo colonialismo ?
- Neoliberalismo:

A concentração e a transnacionalização de empresas e do sistema financeiro geraram um sistema 
em que o discurso hegemônico da abertura de mercados, das privatizações e da dimunição do papel do 
Estado garantiriam um desenvolvimento ideal e democrático para as nações. A doutrina do neoliberalismo, 
apoiados pelos governos ingleses e norte-americanos, no entanto, trouxeram efeitos dramáticos com 
consequências socioambientais no jogo poderoso de interesses nacionais e internacionais (Diegues, 
2008) através do fenômeno da globalização.

Desmatamento crescente, nível de desemprego alto e exportação de produtos proibidos dos países 
centrais concorrem com a proliferação do consumo excessivo em meio aos novos dogmas de proteção 
ambiental. Algumas grandes ONGs estabeleceram suas filiais nos países do sul e são financiadas por 
órgãos multilaterais, fundações e corporações, por parecerem mais confiáveis que os governos desses 
países, no “mercado da conservação” (DIEGUES, 2008).

Para Zero (2016) a política externa e a forma de inserção no cenário mundial podem contribuir 
para tornar um país dependente do capital mundializado e a demanda por terras se inclui nesse processo 
altamente rentável e controlado por empresas e países na defesa da livre circulação de capitais.
- Amazônia, áreas costeiras e reservas importantes:

O território amazônico (70% no Estado brasileiro) onde se encontra a maior bacia hidrográfica 
e a mais extensa floresta tropical do mundo, sempre foi de grande interesse estrangeiro. A Amazônia 
armazena 175 bilhões de toneladas de CO2 das florestas do mundo e observando-se os mecanismos 
de comercialização de créditos pela redução de emissões ou captura e fixação de dióxido de carbono 
associada à qualidade ambiental e a sua valorização econômica, a conservação da floresta em pé seria 
garantida pelo valor de mercado dos serviços por elas prestados.3 

Desde o século XIX, os EUA já demonstravam seu interesse na ocupação da região amazônica 
que também é a grande estratégia de política externa da China com a possibilidade de oportunidades 
econômicas com transbordamento político-estratégico (Galvão, 2008, p.3) no seu propósito de intervenção 
em diferentes regiões do mundo.

As pressões internacionais para a conservação da região talvez tenha deixado o Brasil prisioneiro 
das agendas dos fóruns e acordos mundiais. Suas condições excepcionais passaram a fazer parte de áreas 
protegidas estritas4 – quinze milhões de hectares em 1985, 130 milhões em 1987  e hoje cerca de 15,2% 
do território nacional e 20% da Amazônia (Diegues, 2008) resultando em conflitos e desapropriações de 
povos tradicionais.

A propriedade privada da terra contra a posse em comum também submeteu pequenos Estados 
insulares da África, Caraíbas e do Pacífico (Esporo, 2013). A governança fundiária sem coordenação 
e direitos de propriedade ambíguos transformaram esses pequenos países em reféns da disputa por 
terras limitadas, sem um planejamento que contemple os residentes e os ecossistemas locais. A posse 
em comum nesses países vem de pai para filho causando visões contraditórias de desenvolvimento 
entre órgãos mundiais de proteção e moradores locais, principalmente quando os projetos que vem de 
fora para dentro não levam em consideração os imperativos locais. Nas Caraíbas o desenvolvimento 

3  Em maio de 2016 o preço médio do crédito de carbono teve média de 5,95 euros.

4  Áreas que devem ser mantidas intocadas sem intervenção humana.
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urbano e as instâncias turísticas se apropriaram das terras agrícolas, além do desmatamento, levando os 
agricultores à terrenos montanhosos. Os sedimentos dessas alterações causaram impactos nos recifes de 
corais expondo a ilha a danos maiores quando há tempestade.
PAPEL DO ESTADO

A maioria dos Estado nacionais tem sua lei de proteção de território. Existem vários motivos 
para as nações se preocuparem com a restrição do acesso aos estrangeiros, segundo Hage et al. (2012): 
segurança nacional, domínio da infraestrutura, prevenção da especulação estrangeira, preservação 
social, controle dos investimentos diretos, regulação de imigrantes, controle da produção de alimentos, 
nacionalismo e xenofobismo. No caso do land grab há muita controvérsia, até nas legislações dos países, 
considerando o fato que o Estado é soberano para o controle da ocupação, mesmo em legislações mais 
flexíveis, existindo leis apropriadas no caso de desobediência no uso indevido da terra. No Brasil cabe ao 
Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária - INCRA o controle da aquisição e arrendamento 
de terras por estrangeiros.5

Hage et al. (idem, p.17) conclui que o número de imóveis rurais pertencentes a estrangeiros 
no Brasil, em especial na Amazônia Legal, é pouco relevante, apesar do crescimento da aquisição em 
alguns estados e regiões e “é importante entender os movimentos segundo a lógica de um investimento 
produtivo e que as regiões mais dinâmicas do agronegócio concentraram os investimentos estrangeiros 
na aquisição de terras.”

Contudo, o histórico de apropriações brasileiro registram que algumas empresas estrangeiras 
conseguiram entrar no país através da posse ilegal (registro da posse em cartório). Até a MP-458/20096 
causou polêmica ao retirar a perspectiva de implantação da reforma agrária, na verdade, tornou 
equivalente posseiros e grileiros em áreas de conflito e desmatamento. Deve-se ressaltar que esse e 
outros acontecimentos vem chamando a atenção para os riscos da participação estrangeira e que não é 
por acaso que existem vários motivos para a criação das legislações mais coerentes.

Para Dupas (2007) o processo de globalização transpôs as fronteiras nacionais para a ação livre 
dos mercados aumentando a pobreza e a concentração de riqueza. Uma das ações  mais graves para 
vários cientitas foi o ataque ao meio ambiente  “decorrente da lógica de produção atual e dos atuais 
conceitos de progresso”(Idem, p.13).

Portanto é importante lembrar que o caráter planejador e controlador do Estado deve ter como 
princípios as políticas territoriais, a questão ambiental, as populações e as projeções geopolíticas (Lima 
et al., 2012). A integração dos países nos novos eixos de investimento e desenvolvimento devem ser 
revistos de acordo com as peculiaridades do seu espaço geográfico e social e a correta interligação com 
os movimentos internacionais.

CONCLUSÃO

O land grab ou aquisição de terras por estrangeiros ou grilagem, constitui hoje mais uma 
preocupação para a política externa dos países pelo cuidado no trato das relações internacionais e na 
criação e adoção de leis específicas e do constante monitoramento do espaço e das fronteiras. A soberania 
das nações, antes um exercício da autoridade através de seus órgãos representativos que poderiam 
influenciar a condução dos negócios, hoje se vê as voltas com um aparato ideológico que se insere e 
danifica o tecido social e o papel do Estado.

O discurso hegemônico assumido e propalado incessantemente a todos os países se torna cada 
vez mais discrepante e traz consigo os danos ambientais e a restrição aos direitos sociais. O recurso 

5  O Sistema Nacional de Aquisição de Terras por Estrangeiros – SISNATE foi desenvolvido pelo INCRA com a parceria do SERPRO 
e implantado em 2013.

6  Medida Provisoria nº 458 de 10 de Fevereiro de 2009 : Dispõe sobre a regularização fundiária das ocupações incidentes em 
terras situadas em áreas da União, no âmbito da Amazônia.
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natural terra, tanto do ponto de vista ecológico onde se desempenha o papel vital das espécies quanto do 
ponto de vista humano, onde se dá a vida cotidiana, formam uma complexa teia que necessita de uma 
excelente administração para que as abordagens ambientais, sociais, jurídicas e econômicas se adequem 
às perspectivas dinâmicas e democráticas. 

A legitimação da movimentação geopolítica na aquisição de terras, principalmente em países 
pobres e legislações frágeis, cujas motivações aludem a escassez de alimentos, logística e preocupação 
ambiental criam controvérsias quando se retrata a atual               situação fundiária de algumas nações e se 
percebe que a especulação e a invasão dos espaços nacionais rondam as regiões agricultáveis e 
desqualificam as culturas e a identidade dos povos. Diferentes contextos foram afetados, não só pela 
grilagem – desmatamento e apropriação de recursos naturais – como por certos governos e elites locais 
que contradisseram a democracia quando deveriam cuidar e proteger seus Estados. 

Não se pode deixar de comentar que os investimentos estrangeiros tiveram papel crucial no 
crescimento econômico de muitos países e figuram historicamente em seus livros. Contudo, o interesse 
pela ocupação de territórios onde novos elementos se juntam às antigas questões de terras parece lembrar 
os tempos das colônias com o pragmatismo da potências em conquistar cada vez mais.

É certo que hoje os Estados têm mais artifícios tecnológicos e concepções mais imperativas para 
proteger suas terras e a soberania nacional, mas o ativo terra continua a ter seus atributos de produtividade 
e geração de renda. Com isso, a geografia política desenhou uma nova ordem mundial e a economia 
globalizada realizou grandes negócios fundiários.
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