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INTRODUÇÃO 

 

A pesquisa tem por objetivo realizar uma análise dos conflitos por terra e água 

no espaço agrário do município de Uruçuí-PI e os impactos socioambientais 

decorrentes. Para a realização desse trabalho foram feitas pesquisas bibliográficas, 

análise de documentos, além da busca por notícias/ manchetes em jornais e revistas 

(digital ou impresso) sobre o tema em questão. Ainda foram feitas pesquisas em dados 

secundários junto ao site do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), 

Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (IBAMA), 

Comissão Pastoral da Terra (CPT), Conselho Nacional do Meio Ambiente (CONAMA) 

e Fundação Centro de Pesquisas Econômicas e Sociais do Piauí (CEPRO). 

Os Cerrados piauienses2 vêm passando por grandes transformações nas últimas 

décadas com a expansão da agricultura moderna. Tal dinâmica é resultado de um 

conjunto de ações Estatal e investidores do capital privado ligados à cadeia produtiva do 

agronegócio de grãos e seus derivados (ARAÚJO; MORAES, 2006).   

                                                 
1 Pesquisa desenvolvida durante Programa Institucional de Bolsas de Iniciação Científica- PIBIC 

(2015/2016). 
2 O cerrado do Piauí integra 33 municípios (Alvorada do Gurguéia, Bom Jesus, Currais, Gilbuéis, Monte 

Alegre do Piauí, Palmeira do Piauí, Redenção do Gurguéia, São Gonçalo do Gurguéia, Barreiras do Piauí, 

Santa Luz, Cristino Castro, Antônio Almeida, Landri Sales, Manoel Emídio, Porto Alegre do Piauí, 

Sebastião Leal, Marcos Parente, Eliseu Martins, Bertolínia, Colônia do Gurguéia, Baixa Grande do 

Ribeiro, Ribeiro Gonçalves, Santa Filomena, Uruçuí, Corrente, Cristalândia do Piauí, Parnaguá, 

Curimatá, Sebastião Barros, Riacho Frio, JúlioBorges, Morro Cabeça no Tempo, Avelino Lopes). Estes 

municípios do Estado do Piauí fazem parte da nova fronteira agrícola no Brasil conhecida por 

MATOPIBA, expressão que resulta de um acrônimo criado com as iniciais dos estados do Maranhão, 

Tocantins, Piauí e Bahia, mas esta investigação estuda apenas de forma mais precisa Uruçuí, município 

com a maior produção de grãos do Estado piauiense. 
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Castro (1999) e Ribeiro (2000) afirmam que o Cerrado é o segundo maior bioma 

brasileiro em área, ficando atrás apenas da Floresta Amazônica. Quanto às 

características dos Cerrados piauienses Ab´saber (2003, apud ALVES, 2009, p. 81) 

afirma que esses “[...] situam-se numa zona fisiográfica de transição, entre o semiárido e 

a Amazônia. [...] área nuclear dos cerrados brasileiros, na porção da bacia Maranhão-

Piauí”.  

O potencial produtivo da região do Cerrado para a economia piauiense e o risco 

que este ecossistema encontra-se submetido são dicotomias que devem ser encaradas 

com seriedade.  A agricultura tecnificada que vem sendo implantada em ritmo 

acelerado, sem medidas de conservação do ambiente e formulações de políticas públicas 

adequadas que possibilitem evitar possíveis impactos socioambientais (MONTEIRO; 

OLIMPIO, 2000).  

A ocupação e uso de forma desordenada do Cerrado piauiense via agronegócio 

de grão, “[...] assentada na monocultura da soja e no tripé grandes extensões de terra, 

mecanização e insumos químicos, tem provocado impactos ambientais, [...]” de acordo 

com Silva (s/d, p. 05). 

A expansão da soja para o cerrado do Piauí esteve e está estreitamente ligada a 

importantes programas de investimentos públicos federais visando impulsionar a 

modernização do setor agropecuário e programas de pesquisas e inovações tecnológicas 

voltadas para essa cultura, como o MATOPIBA3, projeto de expansão agrícola no 

cerrado brasileiro com a intensificação do cultivo de grãos na região Sudoeste do Estado 

do Piauí nos municípios do sul do Maranhão, do leste de Tocantins e oeste da Bahia. 

Nessa perspectiva, o agronegócio e sua cadeia produtiva em conjunto com as 

ações do Estado promovem uma valorização das terras do Cerrado, ampliando o número 

de fazendas com produção de grãos, atraindo indústrias processadoras e todo um 

circuito produtivo.  

 

O AGRONEGÓCIO DE GRÃOS NO SUDOESTE DO PIAUÍ 

 

                                                 
3 A expressão MATOPIBA resulta de um acrônimo criado com as iniciais dos estados do Maranhão, 

Tocantins, Piauí e Bahia. Essa expressão designa uma realidade geográfica caracterizada pela expansão 

de uma nova fronteira agrícola no Brasil. 



 

 

Na década de 1970 ocorrem os primeiros experimentos do agronegócio4 da 

commodity soja no Piauí. Sua ampliação nas décadas seguintes vem promovendo 

significativas transformações socioespaciais com a instalação de grandes empresas, 

abertura de novas fazendas, prestadoras de serviços, consultorias e construtoras.  

Segundo Gonçalves; Monteiro (2007 p. 03): 

a ocupação dos cerrados piauienses iniciou-se na década de 1970, 

porém, somente nos anos de 1990, efetivamente começou a produção 

agrícola de forma significativa, através da instalação de grandes e 

médios empreendedores com capacidade de produzir grãos, em 

particular soja, mediante o uso de técnicas e insumos modernos.  

Estudos sobre a expansão da produção da soja nessa área evidenciam a 

existência de uma região produtora consolidada. Isso porque há uma produção de grãos 

significativa e ininterrupta, com a instalação de novos agentes econômicos na região. 

Segundo Leal (2013) a ampliação da produção, da área colhida bem como a melhoria no 

rendimento comprovam a existência de uma região produtora consolidada e em plena 

expansão. 

Dessa forma, com o surgimento de territórios econômicos no circuito de grãos 

principalmente no cerrado do Piauí torna-se expressivo o modelo de apropriação o qual 

a sociedade impõe.  Em um primeiro momento acarreta as transformações de áreas com 

abertura de fazendas e derrubamento de árvores sendo perceptível no meio físico a 

velocidade das modificações e os impactos ambientais. Esse movimento é o que dá 

sustentação ao modo de produção capitalista, sendo assim, a implantação da agricultura 

moderna por todo o território brasileiro provoca mudança de grande porte, na economia, 

uso da terra e no meio socioambiental (ALVES, 2009).   

O processo de modernização agrícola no sudoeste do Piauí e o novo 

ordenamento territorial decorrente têm culminado com alguns conflitos como disputas 

por terra, contaminação de recursos hídricos, questões trabalhistas, denúncias de 

trabalho escravo, delimitação de reservas ambientais, entre outros. Um exemplo destes 

conflitos foi citado por Alves (2009 p. 94) “as empresas do agronegócio, [...], são 

                                                 
4 Agronegócio, agribusiness ou agrobusiness é “[...] toda relação comercial envolvendo produtos 

agrícolas. No Brasil o termo é usado quando se refere a um tipo especial de produção agrícola, 

caracterizada pela agricultura em grande escala, [...] em grandes extensões de terra”. (SOUZA; 

CONCEICAO, 2009, apud LEAL, 2013, p. 31). 



 

 

apontadas como os principais agentes promotores da rede de grilagem das terras no sul 

do Piauí”, com apropriação irregular de terras comunitárias e ascensão nos últimos anos 

dos preços da terra nos cerrados piauienses. O desmatamento para abertura de fazendas, 

a disputas por novas áreas para reserva ambiental e especulação fundiária tem 

desencadeados sérios problemas ambientais na região.  

A legislação ambiental brasileira tem como marco a Política Nacional do Meio 

Ambiente (PNMA), primeira lei voltada para a proteção ambiental e posteriormente, a 

CF/88 que adotou em todo o seu texto o princípio do desenvolvimento econômico 

aliado à proteção ambiental criou dispositivos importantes que promovem o maior 

controle das atividades impactantes ao meio ambiente. Dentre esses mecanismos, estão 

a Avaliação de Impacto Ambiental (AIA), implementada pelo Estudo de Impacto 

Ambiental - EIA e Relatório de Impacto Ambiental- RIMA; as resoluções do 

CONAMA; e o licenciamento ambiental (AGUIAR; MONTEIRO, 2005).  

Com estes novos dispositivos legais constata-se, segundo Aguiar; Monteiro 

(2005) que: 

[...], todos os empreendimentos agrícolas que geram impactos ao meio 

ambiente devem solicitar licenças nos órgãos competentes e para que 

as mesmas possam ser emitidas faz-se necessário apresentação dos 

estudos de AIA e seus respectivos RIMA’s das atividades propostas. 

Partindo dessa problemática, visando assegurar um desenvolvimento menos 

impactante ao meio ambiente, com atividades planejadas sustentáveis, esses estudos 

servem como instrumento balizador para tomada de decisões frente aos empreendedores 

e suas atividades agrícolas.  

Segundo Silva (s/d, p.05) a ocupação dos cerrados piauienses de forma não 

sustentável tem provocado inúmeros impactos ambientais5, como: 

[...] desmatamento, o aumento de emissões de gases de efeito estufa, a 

perda de patrimônio genético e de habitat de espécies nativas, a 

contaminação dos solos e das águas com resíduos de fertilizantes e 

agrotóxicos e, principalmente, a aceleração das taxas de erosão. 

 

                                                 
5 Por impacto ambiental considera-se qualquer alteração das propriedades físico-químicas e biológicas do 

meio ambiente, causada por matéria ou energia resultante das atividades humanas que, direta ou 

indiretamente, afetam a saúde, segurança e bem-estar da população, as atividades sociais e econômicas, a 

biota, as condições estéticas e sanitárias do meio ambiente, enfim, a qualidade dos recursos ambientais 

(IBAMA, 1996).  



 

 

Estes impactos ambientais como a degradação do cerrado, contaminação de 

lençol freático, mudanças na utilização da terra no campo e na cidade estão presentes no 

sudoeste piauiense. A ocupação de forma desordenada do cerrado piauiense sem 

planejamento prévio ocasiona problemas graves. (OLIMPIO; MONTEIRO, 2005).  

Dentre os impactos socioambientais que podem ser identificados nas leituras de 

documentos e pesquisas já realizadas na região produtora do Piauí são destaque o 

desmatamento, compactação do solo em áreas de nascentes, queimadas, conflitos por 

terra e água (Quadro 02).  

Assim, a modernização da agricultura caracteriza-se como um processo 

contraditório, pois ao mesmo tempo que impacta de maneira negativa o meio ambiente e 

exclui uma grande parcela da população local dos processos produtivos modernos, 

dinamiza a economia local e influência diretamente no surgimento de novas realidades 

no campo e nas cidades (RUFO, 2013). 

A ampliação do agronegócio de grão e sua cadeia produtiva no Piauí tem 

originado vários conflitos no campo, especialmente por terra e água. Tais conflitos são 

resultantes da apropriação de terras pelo agronegócio que antes eram utilizadas por 

famílias para coletar frutos, criar animais de forma extensiva bem como diferentes usos. 

Coibidas de não utilizar estes espaços e sem acesso a crédito e condições de permanecer 

no campo parte das famílias migram para as cidades da região ou permanecem para 

trabalhar nas fazendas ou outros postos de trabalho deixando a pequena produção 

familiar. 

 

Quadro 02- Atividades agrícolas e impactos socioambientais na região produtora 

de grãos 

 

CONFLITOS POSSÍVEIS IMPACTOS 

CONFLITO POR TERRA  Ampliação das fazendas e desmatamento 

de baixões,  

 Necessidade de áreas para a preservação 

permanente (Reserva Legal);  

 Queimadas.  

 Venda de terra com presença de 



 

 

posseiros; 

 Ausência de título de propriedade;  

CONFLITO POR ÁGUA  Compactação em áreas de nascentes;  

 Retirada da cobertura vegetal 

comprometendo a infiltração da água; 

 Contaminação do lençol freático com 

produtos químicos. 

Fonte: Comissão Pastoral da Terra (2010-2015) 

Elaboração: SILVA, Helena; LEAL, Manuela. (2016) 

 

Os conflitos decorrem também das consequências da ampliação do agronegócio 

como a compactação do solo em áreas de nascentes ou contaminação da água por 

produtos químicos inviabilizando o acesso a água para famílias que estão à jusante 

destes recursos hídricos (Tabela 03). 

Segundo dados dos cadernos de conflito no campo no período de 2010 a 2015 da 

CPT totalizam no Piauí 153 conflitos no campo envolvendo questões trabalhistas, 

ameaças, terra, água e questões ambientais. Deste conjunto 134 conflitos do Piauí são 

disputas por terra e água, chamando a atenção para a representatividade das disputas por 

terra evidenciando o jogo de interesse entre uso e especulação. Um número significativo 

destes conflitos por terra e água são nos municípios da região produtora de grãos deste 

Estado representando 19%. 

 Um dado alarmante que requer políticas públicas e fiscalização eficientes para 

coibir e resolver estes conflitos e garantir as famílias condições de vida, ou seja terra e 

água e recursos para a produção familiar.  

Tabela 03- Conflitos no Campo- PIAUÍ (2010-2015) 

 

 

ANO 

 

Conflitos em Geral  

 

 

Conflitos por 

Terra 

 

 

Conflitos por 

Água 

 

 

Números de 

famílias  

Afetadas 

 

  

2010 

 

15 

 

13 

 

0 
 

3075 



 

 

   

 

2011 

 

34 

 

30 

 

01 
 

7020 

 

2012 

 

31 

 

24 

 

01 

 

9831 

 

2013 

 

29 

 

28 

 

0 

 

10986 

 

2014 

 

13 

 

 

09 

 

 

0 

 

905 

 

 

2015 

 

31 

 

26 

 

02 

 

4405 

 

TOTAL 

 

153 

 

130 

 

04 

 

36222 
Fonte: Caderno de conflitos/ Comissão Pastoral da Terra (CPT) – 2010-2015 

Elaborado: LEAL, Manuela; SILVA, Helena (2016). 

 

ATIVIDADES AGRÍCOLAS, CONFLITOS NO CAMPO E IMPACTOS 

SOCIOAMBIENTAIS NO MUNICÍPIO DE URUÇUÍ-PI 

O município de Uruçuí situa-se na Mesorregião do Sudoeste Piauiense e na 

Microrregião do Alto Parnaíba Piauiense, possui uma área física de 8.578,5 km2, o 

equivalente a 3,57 % da área total do Estado, tem temperatura média anual de 27°C e 

pluviosidade média de 1.059,7mm. Situa-se a uma latitude 07°13’46” sul e a uma 

longitude 44°33’22” oeste, estando a uma altitude de 167 metros, localizado a cerca de 

450 km de distância da capital Teresina (IBGE, 2010). 

Atualmente se destaca no contexto piauiense pelas transformações no meio rural 

em decorrência da produção de grão e a instalação de empresas vinculadas a cadeia 

produtiva do agronegócio. O processo de modernização agrícola no sudoeste do Piauí 

desencadeou um novo ordenamento territorial e uma série de conflitos ambientais no 

campo.  Segundo Aguiar; Monteiro, (2005 p. 06) a ocupação do cerrado de Uruçuí foi e 

“continua centrada numa estrutura fundiária concentracionista, direcionada para a 

produção de grãos, com tecnologias modernas e avançadas”.    

Esse conjunto de atividades compõem a cadeia produtiva do agronegócio neste 

novo cenário da economia e de reestruturação produtiva. Tal materialidade promove 

transformações no campo como alterações no uso do solo, conflitos por terra e água, 

contaminação de recursos hídricos com produtos químicos, entre outros. 



 

 

 Dessa forma, pequenos produtores rurais estão sujeitos a migrarem ou ficar 

subordinados ou dependentes de trabalhos temporários na derrubada do cerrado para 

abertura das fazendas ou em postos de trabalho nestes novos empreendimentos. No 

período de 1996 e 2006 o município de Uruçuí apresentou mudanças na utilização da 

terra, ampliando a área de lavoura e pastagem evidenciando a ampliação do agronegócio 

(Gráfico 01).    

 

     Gráfico 01 – Utilização da Terra no município de Uruçuí - PI (1996-2006) 

 

 
Fonte: Leal (2013). 

 

Segundo Leal (2013), 

 

No ano de 1996, as terras desse município eram utilizadas com 

lavoura num total de 11.591hectares, o que representava 7% das terras 

utilizadas. No ano de 2006, esse percentual elevou-se para 22%, um 

aumento de 15%, são 61.429 hectares a mais utilizados para lavouras 

(p. 163). 

 

Disso decorrem alterações/impactos ao meio ambiente, tendo como 

consequência, por exemplo, o aumento do desmatamento, queimadas, o uso indevido 

dos químicos agrotóxicos, essa dinâmica permite desvelar os inúmeros conflitos no 

campo e os impactos socioambientais decorrentes.  

No município de Uruçuí, por sua vez, segundo dados de 2011, se registra um 

conflito por terra, intitulado “Vale do Rio Uruçuí Preto”, envolvendo 150 famílias. É 

válido destacar que na área do conflito estão importantes nascentes, como a do rio 

Uruçuí-Preto principal afluente do Rio Parnaíba. Os conflitos existentes na região 



 

 

envolvem pequenos produtores rurais (posseiros) e fazendeiros produtores de grãos por 

áreas, pois a capacidade de abastecimento de água é bem explícita nessa área.  

Segundo a Revista Cafeicultura (2011) “desde a entrada da fronteira agrícola da 

soja, que ocupa vales e chapadas com alta capacidade de drenagem, falta água para as 

pequenas plantações em uma região já marcada por períodos prolongados de seca”.   

Segundo o censo agropecuário de 2006 o município de Uruçuí possuía 89 

estabelecimentos agropecuários que faziam uso de agrotóxicos. Outro fator que 

evidencia essa ampliação da dinâmica do agronegócio é a solicitação de 54 novos 

pedidos de licenciamento ambiental de empreendimentos agrícolas no município no ano 

de 2007 (Censo Agropecuário 2006). Estes novos empreendimentos e a ampliação no 

número das fazendas existentes na zona rural comprovam a expansão do agronegócio 

nos últimos anos. Essa dinâmica do capital do agronegócio de grãos é geradora de 

conflitos no campo e propulsora de inúmeros impactos socioambientais.  

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

O processo de uso e ocupação do cerrado piauiense está ocorrendo de forma 

desordenada e acelerada, o que requer a devida preocupação com o cumprimento da 

legislação ambiental, que é um instrumento normativo para a garantia do 

desenvolvimento com responsabilidade ambiental bem como políticas voltadas para os 

pequenos produtores garantirem condições de sobrevivência com acesso a terra e água.  

A degradação do cerrado, contaminação de lençol freático pelo uso indevido de 

agrotóxicos, ocupação desordenada, mudanças na utilização da terra no campo, uso 

desordenado do solo, a ocupação de terras devolutas de forma errônea, a grilagem de 

terras, geraram conflitos e sérios impactos ambientais e sociais que requerem análises 

aprofundadas. Tal realidade agrava a pobreza, intensifica o êxodo rural e principalmente 

gera impactos no meio ambiente. Assim, o processo de uso e ocupação do Cerrado do 

município de Uruçuí requer maiores análises, pesquisas e fiscalização. 
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