
 

 

 
                  

O DESENVOLVIMENTO CAPITALISTA E A POLÍTICA ENERGÉTICA BRASILEIRA NA 

AMAZÔNIA LEGAL 

 

Mariana Cavalcanti Braz Berger1 
 
 

RESUMO 
 
O artigo faz uma discussão da geração de energia elétrica 
como uma questão estratégica para a expansão do 
desenvolvimento capitalista, e a prioridade da política 
energética brasileira. Analisa as contradições do modo de 
produção capitalista resultantes da destruição ambiental em 
função do lucro e do consumo. Problematiza a política 
energética brasileira, demandante da construção de usinas 
hidrelétricas na Amazônia Legal. Aponta os impactos sofridos 
pelas populações deste território e argumenta que os grandes 
projetos são os maiores beneficiários destes empreendimentos. 
    
Palavras-chave: Desenvolvimento Capitalista. Destruição 
Ambiental. Amazônia Legal. Política Energética. Usinas 
Hidrelétricas. 

 
 

ABSTRACT 
 
This paper discusses the power generation as a strategic issue 
for the expansion of capitalism development, besides the 
priorities of the Brazilian energetic policies. It analyses the 
contradictions of the capitalism production regarding the 
environment destruction in order to improve consumption and 
profitability. Moreover, this work questions the Brazilian Energy 
Policy that stimulates the construction of hydroelectric power 
plants in the Legal Amazon. The impacts for the Amazon native 
population are considered. Finally, it is argued that this power 
generation policy, in fact, aims to satisfy the current huge 
capital projects.    
  
Keywords: Capitalist Development. Environmental Destruction. 
Legal Amazon. Energy Policy. Hydroelectric Power Plants. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

 

O desenvolvimento capitalista impulsiona um conjunto de transformações 

societárias, culturais, tecnológicas e arquitetônicas, mediante o esgotamento da natureza, 

que, embora não tenha recebido a atenção devida, demonstra há anos a incapacidade de 

atender a tamanha exploração humana. O processo de transformação da natureza pelo 

homem por meio do trabalho está presente em diversas formas sociais de produção, mas a 

diferença entre o modo de produção capitalista das demais localiza-se na velocidade e 

amplitude da destruição ambiental, na ganância pelo lucro e na apropriação restrita da 

riqueza produzida coletivamente.  

A lógica do capital marcada pela necessidade de “descoberta” de novos 

territórios e de intensa exploração do meio ambiente resulta na cobiça e interesse do mundo 

pela diversidade das riquezas (de origem mineral, animal e vegetal) existente na maior 

floresta tropical do planeta. A Amazônia quase sempre interpretada como sinônimo de 

riqueza, abundância e biodiversidade atrai a reprodução do capital e adquire visões opostas, 

ora de status de “pulmão do mundo2” ora de bloqueio ao desenvolvimento capitalista. 

A Amazônia Legal3 sofre profundas alterações socioeconômicas e ambientais 

em um processo que percorre séculos, sobretudo, entre o final do século XIX e início do 

século XX a região tornou-se mais visível para o mercado mundial, considerando os 

“períodos” de maior exportação e exploração econômica dos produtos da floresta. Inserida 

na contradição da sociedade capitalista, abrange ao mesmo tempo a admiração e a 

dominação, convive com a falsa ideia de vazio populacional e a presença dos povos nativos 

da floresta, a expropriação dos bens da natureza para benefício de poucos e a produção e 

reprodução das expressões da questão social. 

Na atual dinâmica do capitalismo, este território alcança maior projeção diante da 

valorização dos bens naturais que concentra, imprescindíveis ao padrão industrial. Os 

“olhos” do mercado fixam-se na Amazônia, grande responsável pela produção das principais 

commodities (madeira, minério, soja, carne e energia elétrica) brasileiras. 

                                                           
2
 Cabe esclarecer que esta terminologia utilizada é equivocada, pois embora produza grandes 

quantidades de oxigênio a própria floresta consome quase toda a quantidade produzida. São as algas 
as maiores responsáveis pelo oxigênio liberado no planeta, mas isso não significa que a floresta 
possa ser destruída, o seu ambiente natural vive em equilíbrio e, sobretudo, o desmatamento é 
nefasto por desregular o regime de chuvas e contribuir com o aquecimento global.  
3
 A Amazônia brasileira ou Amazônia Legal é composta pelos estados do Acre, Amapá, Amazonas, 

Mato Grosso, Pará, Rondônia, Roraima, Tocantins e parte do Maranhão (oeste do meridiano de 44º). 



 

 

 
                  

Dentre estas mercadorias a geração de energia elétrica ocupa um lugar de 

destaque, sendo um dos pilares para a expansão do desenvolvimento capitalista. 

Analisamos, neste artigo, as contradições do desenvolvimento capitalista resultantes, no 

decorrer da história, da destruição ambiental e nesse processo problematizamos a política 

energética brasileira, demandante da construção de usinas hidrelétricas na região 

Amazônica.  

 

 

2. O DESENVOLVIMENTO INDUSTRIAL CAPITALISTA E A DESTRUIÇÃO DA 
NATUREZA 

 

 

A gênese do capitalismo data a partir da ruptura com a forma de organização da 

sociedade feudal trazendo em sua base grandes transformações em todos os aspectos da 

vida social, sobretudo, no que diz respeito ao atendimento às necessidades humanas. 

Nesse contexto, a burguesia4 se consolidava enquanto classe dominante no berço do 

pragmatismo-utilitarista (herdado do pensamento cartesiano), do antropocentrismo5, do 

mercantilismo e do aprimoramento da técnica. Esses elementos históricos contribuíram para 

quebrar paradigmas, reforçar o controle do homem sobre a natureza e traçar um novo rumo 

para a humanidade.  

A revolução industrial constituiu-se como um marco histórico, pois aprofundou e 

aprimorou a oposição campo-cidade decorrente da divisão do trabalho. Porém, registra-se 

que tal oposição já vinha ocorrendo desde antes, tendo em vista que, como afirmaram Marx 

e Engels (1991), é característica da propriedade comunal e estamental que se encontra na 

Antiguidade com a formação das cidades e relações de classe (escravos e cidadãos) 

definidas. 

O desenvolvimento da produção industrial passou por diversas determinações, 

contudo, até os dias atuais os países continuam a percorrer o ápice de sua produção. 

Produção esta que é determinada pelo lucro incessante, pelas trocas e vendas lucrativas 

que impulsionam a necessidade de consumo, a qual se altera no processo histórico, haja 

vista “A fome é fome, mas a fome que se satisfaz com carne cozida, que se come por meio 

                                                           
4
 A burguesia mercantil despreza o ócio, introduz ao trabalho uma adjetivação positiva e exalta a 

produtividade com o propósito de ampliar a oferta de produtos no mercado. 
5
 A palavra antropocentrismo significa o homem no centro do universo em contraposição a concepção 

anterior dominante de teocentrismo, correspondente a noção de Deus no centro de tudo. Atualmente 
surge uma nova concepção agora contrária ao antropocentrismo que diz respeito ao ecocentrismo, ou 
seja, a defesa de valores centralizados na natureza.  



 

 

 
                  

de uma faca ou um garfo, é uma fome muito distinta da que devora carne crua com a ajuda 

das mãos, unhas e dentes” (MARX, 2008, p. 246).  

O objeto e o modo de consumo possuem implicações diretas na lógica de 

organização e funcionamento do sistema. Antes, “no sistema produtivo do artesanato 

urbano” (MÉSZÁROS, 2002, p. 659), a produção e o consumo estavam limitados a 

demanda que pouco aumentava e aumentava aos poucos, pois o desejo pelo consumo era 

pequeno, era alta a taxa de utilização das mercadorias e a prioridade da produção era a 

manutenção do trabalhador, detentor dos seus meios de produção. 

Esse dinamismo também modificou a importância do valor de uso que sucumbiu 

diante do valor de troca, traço marcante do capital que resulta na “subordinação das 

necessidades humanas à reprodução de valor de troca [...] O capital estava orientado para a 

produção e a reprodução ampliada do valor de troca, e poderia se adiantar à demanda 

existente por uma extensão significativa” (MÉSZÁROS, 2002, p. 606).  

Entretanto, todas essas modificações demarcam a contradição do sistema, que, 

por um lado, consegue impulsionar o desenvolvimento econômico através do consumo e da 

superprodução em massa de mercadorias, por outro, perde o domínio de limitar os 

procedimentos produtivos excessivos, com sérios rebatimentos ao meio ambiente 

(MÉSZÁROS, 2002).  

Na corrida pela maximização do lucro para o desenvolvimento da produtividade, 

nos questionamos: O que faz o capital com os excedentes frente a demanda? Os despreza, 

pois são “partes relativamente ineficientes do capital social total” (MÉSZÁROS, 2002, p. 

665). Os processos produtivos são dominados pelo fetichismo da quantificação6, podendo 

as mercadorias até imediatamente tornarem-se lixo, desde que preservem o imperativo da 

lucratividade. 

O surgimento da sociedade mercantil-capitalista inverte a lógica dos processos 

produtivos, inicialmente, direcionados a atender as necessidades humanas (valor de uso) às 

necessidades do capital (valor de troca), com a característica imprescindível da crescente 

escala de produção. A superprodução já desaguou na maior crise econômica do sistema 

“caracterizada não pela escassez, mas pela superabundância” (HUBERMAN, 1986, p. 258). 

Interessa ao capital não a produção per si de coisas, mas que gerem lucro, pois “apenas o 

lucro põe em movimento as rodas” (HUBERMAN, 1986, p. 259).  

Assim, desde meados do século XIX, “a medida do progresso do „capitalismo 

avançado‟ tornou-se a eficácia com que o desperdício pode ser gerado e dissipado em 

                                                           
6
 O fetichismo da quantificação subordina a produção direcionada para a necessidade, qualidade e valor de uso, 

implica em sérias consequências para as funções do trabalho vivo (trabalho humano que compete com a 
maquinaria) e para a preservação dos recursos naturais.  



 

 

 
                  

escala monumental” (MÉSZÁROS, 2002, p. 635). A sociedade do desperdício é imanente à 

natureza do capitalismo, o qual é incompatível com o adjetivo “verde” ou a terminologia 

“ecologicamente sustentável”.  

Contradições derivam desse sistema de valores exacerbados que devasta sem 

medida os recursos naturais e materiais. No tocante aos países subdesenvolvidos e aos 

países em desenvolvimento o desenrolar dos sinais do impacto ambiental acarreta 

repercussões na vida da população de forma muito mais drástica, devido o projeto de 

desenvolvimento socioeconômico imposto pelo capitalismo que é concentrador de renda e 

riquezas e profundamente mantenedor da desigualdade entre ricos e pobres.  

Na era da globalização estes países constituem-se ou permanecem 

exportadores de bens primários e receptores de processos produtivos (fábricas, indústrias e 

projetos agroindustriais) bastante poluidores, pois a poluição deveria concentrar-se nos 

países com menores custos de mão-de-obra, ou seja, com os menores salários, e com 

condições semelhantes de exploração (LÖWY, 2004). 

O Brasil, particularmente, situado na rota da exploração (desde sua 

“descoberta”) sofre os rebatimentos da intensificação da lógica da acumulação ilimitada do 

capital fundamentada no discurso falacioso do desenvolvimento, que se caracteriza por ser 

impulsionador de uma grave crise social e ambiental. Existe uma relação próxima entre 

energia, meio ambiente e desenvolvimento capitalista, haja vista que os sinais da 

“destrutividade devastadora encontram-se em todos os aspectos vitais da reprodução 

sociometabólica” (PIMENTEL, 2008, p.10). 

No quadro da infraestrutura para alcançar e manter o desenvolvimento 

capitalista a geração de energia elétrica ocupa lugar de destaque, pois é estratégica para a 

reprodução deste sistema e assume a feição de mercadoria bastante lucrativa para o 

capital. Há anos a política energética brasileira proposta pelos governos privilegia a 

construção de grandes obras, com foco nas usinas hidrelétricas na região Amazônica, em 

detrimento de outras fontes de energia elétrica. 

 

 
3. AS USINAS HIDRELÉTRICAS NA AMAZÔNIA LEGAL NO CENTRO DA POLÍTICA 
ENERGÉTICA BRASILEIRA 
 

 

A Amazônia é uma região que atrai no Brasil e no Mundo inúmeras perspectivas 

em busca do desenvolvimento capitalista devido à exuberância natural que guarda em seu 

território. O processo histórico de ocupação e apropriação dessa região expressa o 



 

 

 
                  

movimento do capital sobre o seu território, o qual torna-se cada vez mais estratégico para a 

acumulação capitalista. Contudo, os interesses pela valorização do capital implicaram e 

implicam em uma inserção subordinada ao mercado (nacional e internacional) desde o 

período da colonização.  

A imensa quantidade de recursos hídricos que conformam a bacia hidrográfica 

do Amazonas7, a mais extensa de todo o globo, despertam o interesse, devido as grandes 

quedas, da “escola de desenvolvimento hidrelétrico planejada para a Amazônia” com 

previsão de um total de 68 hidrelétricas no “Plano 20108” (VAL et. al., p. 102). 

A geração, transmissão, distribuição e consumo de energia elétrica possibilita 

aos países e regiões a realização de grandes projetos capitalistas, que impulsionam o 

crescimento econômico, imprescindíveis de energia e, com base na política energética 

brasileira, de água. Para além da obtenção de energia elétrica, a água proveniente dessa 

bacia hidrográfica é imprescindível para a sobrevivência da população, pois atende ao 

homem em sua necessidade fisiológica, como principal meio de transporte e para produção 

de alimentos (VAL et. al.).  

O resgate histórico mostra que a Amazônia por sua biodiversidade desperta a 

curiosidade interventiva do planeta, entretanto, há uma variação de intensidade em 

determinados períodos. Estes períodos são enumerados por Leal (2010 apud 

NASCIMENTO; BELO, 2012, p. 229) em quatro:  

[...] o primeiro, durante século XVI, compreende o período exploratório, o segundo, 
denominado período colonial português, compreende, grosso modo, o período da 
fundação de Belém (1616) e o início do Império (1822). O terceiro período, já no 
século XIX, é caracterizado como período de vinculação da Amazônia às economias 
capitalistas hegemônicas, o que corresponde a subordinação econômica do Brasil à 
Inglaterra. Por fim, o autor destaca, a partir do século XX, o período de redefinição 
daquela vinculação em função da redefinição da Divisão Internacional do Trabalho 
após a segunda Guerra Mundial. 

 
Com base nessa periodização a literatura demarca o terceiro período como o 

início de maior visibilidade e importância da região, nas esferas nacional e internacional, 

diante da demanda de exportação e exploração dos recursos naturais. Não que esta 

estivesse ausente nos períodos anteriores, mas estava direcionada a manutenção da 

conquista do território pela metrópole portuguesa. 

                                                           
7
 Segundo a Agência Nacional de Águas (ANA) ocupa uma área de 6.110.000 km². Vale ressaltar que 

é, portanto, a maior reserva de água doce do planeta (Informação encontrada no sítio eletrônico 
http://www.ana.gov.br). 
8
 Elaborado pelo Ministério de Minas e Energia e pelas Centrais Elétricas Brasileiras (Eletrobrás), em 

1987, previa o planejamento da expansão do setor a longo e médio prazo até o ano de 2010. Além 
dos planos decenais de expansão, atualmente está em vigor o Plano Nacional de Energia 2030, 
desenvolvido pela Empresa de Pesquisa Energética (EPE). 



 

 

 
                  

O marco de visibilidade e interesse econômico pela Amazônia brasileira, final do 

século XIX e início do XX, ocorreu a partir da descoberta de um produto nativo. A 

exploração da borracha teve dois principais ciclos: o apogeu da produção e da venda a 

partir da seiva da seringueira em um primeiro momento (entre os anos de 1850 - 1910) e o 

segundo momento no contexto da II Guerra Mundial com o retorno da exploração intensiva 

da seringueira amazônica, muito incentivada pelos Estados Unidos com o apoio do Governo 

Federal, mas, durou pouco tempo, entrando novamente em decadência (SANT‟ANA 

JÚNIOR, 2005).  

O interesse à Amazônia está intrinsecamente vinculado às dinâmicas externas 

da expansão da acumulação capitalista através da extração de matérias-primas, presente 

no contexto de predomínio da empresa seringalista - na primeira república e perdulária nos 

chamados períodos desenvolvimentistas (governo Vargas, 1930, Juscelino Kubitschek 1950, 

governos militares, 1964 - 1985) -, por isso definida como uma inserção subordinada, 

fortemente determinada pela demanda do capital internacional. 

O pós-segunda guerra mundial imprimiu significativas mudanças em todo o 

mundo nos mais diversos setores, “Até a década de 1950 os grupos multinacionais se 

voltavam para a África e Ásia como celeiros de recursos naturais” (MARQUES, 2007, p. 

205), entretanto, a conjuntura política desses continentes na década seguinte modificou-se 

com a “independência” dos países e a pressão dos movimentos ambientalistas (pela 

aprovação de legislações de proteção ao meio ambiente) que levaram a reconfigurações 

nas estratégias de reprodução do capital.  

Impulsionando, por exemplo, o movimento das empresas multinacionais para os 

territórios “que disponibilizem matérias-primas, legislação liberal e frágil controle sobre o 

meio ambiente; mão-de-obra barata e pouco organizada sindicalmente; e mercado para 

seus produtos” (MARQUES, 2007, p. 205). A particularidade político-econômica brasileira foi 

favorável à estratégia de contínua exploração dos recursos naturais e minerais por parte do 

grande capital e com o apoio do estado brasileiro. 

A política dos governos militares para a região Amazônica impulsionou iniciativas 

de sua integração ao território nacional, despertando-o para a sua exuberância, contudo, 

segundo Vainer (2007, p. 120), as iniciativas foram de caráter “socialmente injusto e 

ambientalmente irresponsável”. Com o lema “integrar para não entregar” e o discurso de 

promover o desenvolvimento dessa região, os militares iniciaram a construção de grandes 

programas e projetos, como: a Transamazônica, a Polamazônia (Programas de Polos 

Agropecuários e Agrominerais da Amazônia), as hidrelétricas de Coroacy Nunes, Tucuruí e 



 

 

 
                  

Balbina, o complexo mínero metalúrgico (Programa Grande Carajás9 e Albrás-Alunorte), o 

projeto de celulose de Jari. Cabe destacar que vinculados a um projeto de desenvolvimento 

sem participação popular.  

A perspectiva era transformá-la em um pólo exportador de minério, via grandes 

projetos governamentais. Além disso, esta estratégia se consolidou frente ao encarecimento 

da energia elétrica nos países industrializados concomitante a crise do petróleo (1973) que 

contribuíram à transferência de empresas multinacionais de eletrointensivos (indústrias que 

precisam de grande quantidade de energia para produzir, a exemplo do alumínio, aço, papel 

e celulose, etc.) e poluidoras do meio ambiente para os países pobres. 

O investimento na matriz elétrica brasileira através de hidrelétricas, nos anos 

197010, subsidiou a industrialização e a urbanização do país ao custo de muitos conflitos 

socioambientais, vez que as construções das usinas hidrelétricas ocorreram à revelia e sem 

preocupação com as transformações drásticas provocadas no território e na vida dos 

habitantes daquelas localidades (COLITO, 2000).  

Segundo Bermann et.al. (2010, p.2),  

Ao monopolizar os recursos hídricos para a geração de eletricidade, o processo de 
acumulação do capital desconhece as fronteiras políticas e transforma os rios 
amazônicos em jazidas de megawatts, promovendo a exclusão social e a 
degradação ambiental. 

 
O argumento para a construção de tantas hidrelétricas, particularmente no Brasil, 

é de que há um consumo crescente de energia que deve ser propiciado pela 

hidroeletricidade, partindo de aspectos como: o Brasil só explora 25% do seu potencial, 

enquanto os Estados Unidos cerca de 80% (ROSA, 2007); as hidrelétricas são fontes 

renováveis e o custo da obra é financeiramente mais viável (proporcional à quantidade de 

energia gerada) do que a solar e a nuclear. 

Há um incentivo para implantação de usinas de menor porte, as chamadas 

Pequenas Centrais Hidrelétricas (PCHs), para as energias eólica e termelétricas a 

biomassa. Mas, o discurso hegemônico continua a afirmar que devido o crescimento do 

consumo de carga é impossível o seu atendimento apenas com pequenas centrais ou outras 

formas de geração.  

Entre os estudiosos é consenso que qualquer intervenção na natureza acarreta 

algum tipo de impacto. Contudo, as indagações a serem feitas referem-se à finalidade e ao 

                                                           
9
 A descoberta da Serra do Carajás em 1967 desabrochou o potencial das jazidas minerais da região 

e em articulação com o complexo Albrás-Alunorte demandaram a construção da hidrelétrica de 
Tucuruí, com a missão não declarada de dar suporte para esses dois projetos (MARQUES, 2007). 
10

 As indicações políticas para os investimentos no setor elétrico brasileiro estavam explícitas no II 
Plano Nacional de Desenvolvimento (1974 - 1979), em um contexto de incentivo a proliferação das 
grandes centrais elétricas voltadas para subsidiar indústrias altamente intensivas em energia elétrica. 



 

 

 
                  

destino dessa energia gerada por métodos tão destrutivos e até que ponto há excesso de 

exploração da quantidade e quais os benefícios reais para a Amazônia, diante da 

discrepância entre quem sofre os efeitos negativos e quem desfruta dos positivos.  

O conflituoso licenciamento ambiental levanta dúvidas quanto a efetiva melhoria 

no trato com as questões socioambientais, pois muitos são os impactos objetivos desses 

investimentos, que priorizam as usinas hidrelétricas11, as quais representam no Brasil 70,6% 

da oferta interna de energia elétrica, enquanto os outros 29,4% são distribuídos entre as 

seguintes fontes: Gás Natural, Biomassa, Derivados de Petróleo, Nuclear, Carvão e 

Derivados (BRASIL, 2014, p.16). 

A construção de usinas hidrelétricas dinamiza a economia ao favorecer grandes 

grupos do capital internacional inseridos nas negociações em dois principais momentos: 1) 

com a comercialização de equipamentos e máquinas pesadas e 2) materiais à construção 

de obras de engenharia. No sentido oposto provoca o deslocamento e abandono do 

território das populações locais atingidas, alagamento de áreas extensas por vezes 

produtivas, alteração das atividades pesqueiras, perda da fauna e flora, entre outros 

resultados da opção por esta fonte de geração de energia (CAVALCANTE, 2014). 

Nesse sentido o movimento de resistência demonstra ser fundamental, tendo em 

vista os impactos socioambientais causados por uma intervenção pautada neste padrão. 

Quando organizado pode modificar ou postergar a construção dos empreendimentos, como: 

Os projetos das hidrelétricas do Rio Madeira foram revistos e terão menor volume de 
regularização da vazão. O aproveitamento do Rio Xingú que previa mais de uma 
central hidrelétrica anteriormente foi revisado e no estudo de impacto ambiental 
apresentado para o processo de licenciamento ambiental, o governo brasileiro se 
comprometeu a abrir mão dos demais projetos hidrelétricos previstos para o rio 
(SOUZA; JACOBI, 2005, p. 8). 

 

Por proporcionarem a oferta de energia, as hidrelétricas são necessárias, “Mas a 

sucessão de hidrelétricas em áreas florestais pouco povoadas e sem base econômica 

significativa não parece sensata” (BECKER, 2012, p. 789). Corrobora Colito (2000, p. 276) 

que, 

[...] a utilização de grande potencial de energia pelo homem moderno é irreversível 
pois os avanços tecnológicos são, como diz BRANCO (1977) essenciais à 
sobrevivência humana, mas não se pode julgar o nível de desenvolvimento de um 
povo apenas pela avaliação do seu consumo energético. 

 

O nível de desenvolvimento de um país deve priorizar a proteção dos recursos 

naturais e a qualidade de vida da população. As construções de usinas hidrelétricas 

                                                           
11

 Estão em processo de construção na região amazônica grandes usinas hidrelétricas, entre as 
principais: Santo Antônio e Jirau, no Rio Madeira em Rondônia, e Belo Monte, no Rio Xingu no Pará, 
tendem nas próximas décadas a serem responsáveis pelo suprimento de energia elétrica no país. 
 



 

 

 
                  

objetivam aumentar a produção de eletricidade com a justificativa de atender a demanda 

causada pelo desenvolvimento econômico, entretanto, para atingir esta meta as empresas 

do setor alteram profundamente o meio ambiente e o modo de vida dos povos.  

 

 

4. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 

Os fundamentos do modo de produção capitalista concentram-se na propriedade 

privada, no mercado e na busca incessante pelo lucro e consumo. Tais características 

permitem-nos afirmar o quanto a produção capitalista é destruidora do meio ambiente, pois 

não permite a auto-limitação, o que significa que requer a extração permanente de recursos 

naturais. A relação do sistema com o meio ambiente é de exploração, vez que capta da terra 

as matérias-primas necessárias ao seu desenvolvimento e nesta depois descarta os 

produtos que não tenham mais utilidade para o mercado.   

O interesse econômico move o desenvolvimento capitalista e o leva a 

“descoberta” e ocupação de novos territórios. Nesse rumo registram-se os processos 

históricos de intervenção na Amazônia Legal, voltados às determinações e demandas do 

mercado externo.  

A região amazônica não é palco apenas da exuberância da natureza, também é 

espaço de conflitos acirrados advindos da desigualdade e da concentração de renda, 

propriedade e poder que resultam em graves condições de vida e no pauperismo, ao qual a 

sua população está submetida. Sendo assim, as raízes das dicotomias orgânicas do capital 

nesse território e na América Latina estão na construção histórica e consequentemente no 

projeto de desenvolvimento capitalista seguido por estes países.   

A política energética adotada pelos governos brasileiros tem sido impulsionadora 

de uma série de problemas socioambientais, diante da opção pelo investimento nas usinas 

hidrelétricas, que beneficiam prioritariamente os grandes projetos em detrimento da 

proteção do meio ambiente e das populações locais, gerando situações conflituosas antes, 

durante e após o término do empreendimento. Deveriam ser priorizadas outras fontes 

alternativas de menor impacto socioambiental, bem como um efetivo planejamento e 

controle sobre a produção, distribuição e consumo da energia. 
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