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O Estado tem sido o agente principal da "expansão econcmí.ca" em dá, 

reção ~ Amazônia brasileira. Não apenas como o maior investidor, mas também co 
,I 

r: , 
mo a fonte basica -das ideologias criadas como legitimadoras e indutoras d.a "cor 

:: 1 ~ 

rida" às terras anazÔnicas. Custa a acreditar, porém, que o Estado esteja impri, : -~:: 
~:\{ 
- - :t'~";' 

# A 

mindo a sua marca ou tenha mesmo um interesse específico consolidado na Amazo 

nia, como um campo franqueado aos seus objetivos politicoso 
,.•, 

:•, . :~. 
~.·{~~-, 

Por paradoxal que possa parecer, apesar de ter uma pr~sença mais 

marcante na Amazônia do que em qualquer outra regiao brasileira, mais do que em 

qualquer outro lugar o :papel desempenhado pelo Estado é ai o de "capitão-do-ma- 

·,:J:~f/ to11, "gerd.arme" ou instrumento de acumulação do capital. 

Se em algum momento a Amazônia serviu a uma espécie de politica na 

1··~ - " .· cional, essa f'lmção, eminentemente estatal, perdeu expressão à medida em que a 

, .... 
regiao pÔde servir às manobras mais desenvoltas do capital. Boje, a Amazônia nao 

, 
pode ser encarada rigidamente, por força de metodos comparativos, a empreendime!! 

tos colonizadores oomo o russo na Sibéria ou, antes, o norte-americano no rumo 

oeste. não se trata agora, µ-opriamente, de ocupar uma região que representa um 

...•... 
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conjunto de bens naturais ex?ressivos, mas de saqueá-los, mesmo que i custa da 

- , f' predaçao eoologica - fisioa e social • 

. - ~ 
A história da Amazônia est~ mais na linha do colonialismo e'U!l!'O- .. , 

:peu na África e na Ásia do que do esforço end;geno de incorporaçao de partes te.!: 

ritoriais do Pais sub-ocupadas ou desconhecidas. O colonizador amazônico não p~ 

tende incorporar-se à terra que chega, nem nela fixar Uiil empreendimento estável, 
. ~-, =~ ., 

·,,- . ~:- 
- ·-·.:-:;. 

convencionalo Se J;>O$Sivel, quer drenar p::1ra sua regi.ao de origem os bens que 6!l 

.. _·:i~ 
;;',~ 

-~~~ centrar na área a colonizar, ou transforraá-la em um instrumento de ampliação do 

capital investido. A mentalidade; a do saque. Os métodos sao os da drenagem. 

~:;:. ·~~: 
~ • • # 

Nao se trata de um processo ong1nal. Na decada de '.!!), fazendo 

observações sobre o vale do Tocantins, o engenheiro sanitarista Julio Paternos- 

··,0. 
,., 

tro já notava: "Os portugueses viram o Brasil apenas corno uma terra de onde tu- 

do se devia retirar: as vilas e caminhos que :fizeram no sertão tinham caráter 

•...... 
' .. . .. provis;rio" A história da colonização foi um ato d4 drenasem: os produtos vege- 

tais e agricolas e o ouro escoaram-se ininterruptamente do sertão para o mar • ... -:~-:, 

Os utensilios que da costa iam para o interior só serviam àquela drenagem" A 

marcha para o sertão representou destruição de florestas, esgotamento de jazi- 

...... 
. · ...• ,""" das em beneficio dos paises estrangeiros ou quando muito do nosso litoral"o 
•...• .,.1 

:;,~~ ·- ·-· ' 
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.;_ A "ques bao amazonioa 11 esta marcada, assim, por dois conceitos de 
l 

largo emprego nas ci;ncias humanas e sociais: colonialismo e imperialismo. Una 

exata compreensão do que ocorre nessa regiao, contudo, exige certamente um gra!! 

de esforç0,1 de adequação desses conceitos a si tuaçÕes especificas e a uma reali- 

' .. ~. dade nova, ainda nao convenientemente enquadrada a nível teórico • • . ,,.1 

,.,:,•-· 

:·(~~ É incontestável um quadro de crescente subdesenvolvimento e depen 

dência da Amazônia em relação ao agente interno desse colonialismo e do imperiJi 

:' .,. lismo de que o p~prio Brasil como um todo tem sido vitima. A não ser para os 

:/~~t .. - .... ;. 
~~ ,.:,,J:,,/. 

1 •., 
- - que restringem sua analise a u~a computaçao de dados quantitativos, acu.'IIUlados 

,, ,., "' ;,,,,,; 
durante certo periodo, a regiao so perdeu posiçao ao longo da todo o processo 

de 11ocupação0• E hoje, quando está definitivamente integrada a cálculos econôaj_ 
···;· 

cos nacionais e internacionais, como uma fonta de rectn'sos naturais com os quais 
.·, 

·~ •,':. 

é preciso contar, a função que o Estado lhe incumbe é a de "usina de dÓlares", 

geradora de produtos em condiçÕes de venda no mercado exterior para a obtenção 

de divisas com as quais se espera aliviar a opressiva divida ~ue o pais contraiu 

junto aos financistas internacionaiso 

,.. ~ ~ r 
Se depender do Estado, a Amazonia nao tera outra saida: qualquer :p~ 

, ' 

--11,."..:i., 
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ço ser~ pago para que ela atinja essa vocação pré-estabelecida. O planejamento 
~ 
,)_ - , 

oficial, que tem forte presença na regiao, esta dirigido para assegurar tal ob- 

-1111 ,.. - - jetivoo O capitalismo que chega a Amazonia, de mao s dadas com o poder publico, 

vem para agir em condições inteiramente distintas do modelo clássi~o estabelee,i 
,1 

do nas :frentes "pioneiras", marcado pelo risco e pelo aventureirismo. 

, 
A presença maciça do Estado e uma garantia dada aos integrantes 

desse pacto de que ps compromí.aso s assumidos previamente serão a linha deterrni- 

nante do "modelo"• O Estado, na Amazônia, ainda que não monolíticamente, mesmo 

que nao numa linha direta de exigência e re~:posta (o que envolve a· interf'ermi- 

eia de.questões complexas como competência e organização), age como um Estado 

marcadamente de classe, se podemos reduzir o aparelho de D:itado ao seu estamin- 

to dirigente, a~uele que, numa estrutura autoritária e concentradora,; o verdâ 

. ; - deiro· .. responsavel pelas decã aoes , 

II 

A nova 0corrida11 às terras da Amazônia resultou da decisão do~ 

verno federal de construir duas e3trad.as, estabelecendo, pela primeira vez, li- 

gaçao ffsica entre a re6'.ião e o resto do Pcl.is: a Belém-Brasilia, na direção da 



~ .y· . · .. : .._~~~--J~~j:--·-<~i..:·· ··.,. 
1·,~- '~ 

1 • 

•. 1 

.••••••••• ~. , •• ~-- 1 •''°\: .-: • ~ • . ,. 

.,- 

'. "/ 

Amazônia Oriental, e a Bras:i.lia-Acre, abrindo o território ocidental amazônico, 

•• desarticulando o espaço geografico no qual havia sido estabelecido o processo 

..•. .. .. 
econonúooo Pode-se dizer que da segunda metade da deoad~ de 50 ate a segunda me 

tade da década seguinte agiu na AnazÔnia uma frente de expansão tangida por di- 

versos tipos de especuladores imobiliários. 

,· .... . . 
Eles não estavam interessados na ocupação produtiva da terra de 

. ·;.. 
' , .. - - que se tornavam proprietarios: buscavam o lucro faoil da transaçao, possibilit_ã ~\ 
){t 

do pelo baixissimo valor atribuido à teITa em uma região cujo sistema econômico 

prevalecente era o extrati,~smo, baseado não propriamente na posse juridioa da 

terra, mas no seu uso idependentemente da dominialidadeo 
í 
l 

l 
' 

A hist;ria desse periodo pode ser escrita nos cartórios de regis- 
., ,,.,.....,,, 
':. { ; - ..•. - tro de imoveis, dentro da Amazonia e fora dela, principalmente entre Sao Paulo 

,:..· º"; 
# 

ja nele instalados. 
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.. ~ .. ,, ,, , 
e Parana, local de moradia das dezenas de aventureiros que foram adquirindo e r.! 

' '•' 

vendendo as glebas destacadas do patrimonio devoluto estadualo A terra era, en- 
·- ..•. 

tão, um mero neg;cio imobiliário: não interessava saber onde ficava o lote, se 

o solo era ou não indicado para práticas agricolas, se havia ou não ocupantes 

Comprar um hectare por preço dez, vinte ou trinta vezes mais bar1: 
j' . ' 
1' 
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to do que qualquer outra área disponível no sul do Pais e revendê-lo com altis- 

i 

i 
! 
1 

i' 
; 1 

' 

sima taxa.$; lucro era u.~ negócio rendoso o suf'iciente :para afastar qualquer pre.2, 

cupação com a situação geogrtfica do terrenoo Um Estado regido po~ urna estrat~gia 

tipicamente populista satisfazia-se em induzir o 11laissez-fai:re" especulativo s~ 

r: 
,l 

bre a .Ar,nzÔnia, fornecendo-lhe como oombu.stivel estradas de acesso ao novo ter- 

ritÓrio e de valorização das áreas por elas atravessadas. 

Esse B3tado, porém, caiu em abril de 1964, sendo substituído por 

um regime que considerava insatisfatÓria uma economia regulada pela determinação 

dos p-reços no mercado, impondo-lhe oondíç?es tendentes ao monop;lio, favor~veis 

aos parceiros do sistema. Na Amazônia, nesse interregno, uma inflação galopante 

.incentivara pessoas juridicas a interessarem-se pela aquí aí.çao das terras de que 

se haviam apossado os especuladores iniciais, pessoas fisicas em geral, como uma. 

form:i segura de reserva de valor. Várias glebas foram remembradas em umas;, fo.,t 

mando grandes :propriedades ao longo das áreas cortadas pela Belém-:Brasilia e no 

..... 
.. :\~i 
.··/j 
L :~:·_~{ 

•• -t. 

- - , vale do .Araguaia, onde se concentrou a açao de titulaçao do governo do Para • 

Esses latifmidios estavam consolidados juridicamente quando o E..:a 

tado, no bojo de u~a ampla reforma rnatituciona.l realizada em outubro de 1966, 

:.·-:· 
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sob a denominação de 110pereçÜo AnazÔnia11, adotou urna medida que serviria de ma1: 

"" • ,V ~ -., oo divisorio na historia da co Lordz açao amazonic a: :possibilitou a ap'Lí.oaçao dos 

recursos dos incentivos fiscais, fonnados com din..~eiro devido ao Tesouro Nacio- 

nal na forma de imposto de renda, nos projetos agropecuários. Atê então, tais re 
... ,:-11':.-. 

cursos só poderiam ser destinádos a empreendimentos industriais e de infra-es- 

; ' ,• trutura, com os quais a S:fVEA.· (Superint~~dênoia do PJ.ano de Valorização Eoonô~ 

cada Amazônia, criada em 1953) julgava poder realizar o desenvolvimento regio- 
·/' .>' ·~~:1·~ 
. '~., nal, substi tuin:lo suas importações através da :prod.ução internamente de certos 

bens de consumo. Como no Nordeste, o caminho do desenvolvi.men-;;o da Amazônia de- 

. ••• # 
veria ser o da industrializaçao, na otica da SPfEAo 

, - ( "' O orgao que a sucedeu em 1966, a Sudam Superintendencia do De- 

,. (' 
senvolvimento da Amazônia), pensava nio mais em desenvol-'1imento autárquico, co- 

Â - ~ , mo se a Arnazonia fosse um territorio autonomo ou mesmo um Pais, mas em reforçar 

vinculos entre a economia regional e a nacional, aproveitando as "vantagens com 

:parativas" da lunazÔniao Suas grandes extensões de terra eram uma dessas vanta- 

gens, propiciando a formação da fazendas de gadoo Era a adoção da filosofia de 

... , .. ocupaçao regional através da "pata do boino 

,. __ .•. 
Até 1966, a SP\TEA havia aprovado 43 projetos, sendo 26 indus- 
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triais 10 texteis, nove de beneficiamento de oleo comestivel e sete de produ- ~- 

tos alimenticios), dos quais 20 no Estado do Fará. No final de.1967 o nÚmero de 

# # 

projetos aprovados subira ja para 120, sendo 52 industriais e 50 agropecuarios. 

O surgimento de 50 fazendas em um ano não era de estranhar; 45% delas localiza- 

vam-se no vale do Araguaia, justamente onde se havia concentrado a expedição de 
-~ 

--· 4 -. - titulos estaduais de propriedadeo 

"·'"! 
~ # 

As novas medidas provocar~m um rapido crescimento no nu.mero de 

# - - projetos, o que tambem nao causava surpresa alguim.: provavelmente nao existe,em 
,: .. 

nenhuma outra parte do globo teITestre, politica de desenvolVimento feita com 

tão amplos subsidies como o das superintendências regionais brasileiras. Os do- 

nos dos projetos aprovados com prioridade um, que constituem a esmaga'1ra maio 

~ # - ria, recebem do governo,,~ do investimento necessario :par'd a realizaçao de seu 

•' 

e~preendiraentoo 

-···· '• :, 
·: :, .•. # N 

Ate entrar em vigor a atual legislaçno dos incentivos da Sudam, em 

1976, grande pnrta do dinheiro que deveria ser captado entre os devedores de im 

; A • 14 

posto de renda que optassem em aplica-lo na Amazorua Legal era retido nos pro- 

,_ prios centros de recolhimento, especialmente em São Paulo (o :&ltado mais desen- 

volvido do Pais e, por isso, o que mais deve I.R.), pagos como comissão de coi- 

' f_ 

', 

,, 
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),~~ .·· retagem (na verdade, de autêntica agiotagem) para os escrit;rios especializados_ 

nesse tipo de operação. 

Com a criaçao de um fundo estatal, o Finam (Fundo de Investimen 

tos da Ama~nia), essa drenagem foi contida. Teoricamente, haveria então muito 
. - .. ~ 

# A 

mais dinheiro para ser aplicado, por criterios de estrito planejamento economi- 

co, nos projetos da região. Mas a mesma legislação criou a :figura do "projeto 
. ·'; ·:;.~~ 
'. -~ ,t ...... 

# A 

proprio", permitindo aos grandes grupos economico s aplicar diretamente em seus 
· ... 

projetos amazônicos o dinheiro que deveriam pagar ao Tesouro Nacional, transfor 

mando-o, de divida tribut~ria, em capital, sem se sujeitarem à bolsa do Finam, 
-·~ .. 

, 
vala-comum dos medios e· pequenos projetos. 

A Sudam diz que os 11projetos prc{prios" (de propriedade das gr~ 

,, des corporações instaladas na área moderna do Pais) ficam com 3o/o do dinheiro 

da Finam, transferindo para a Amazônia a mesma estrutura concentracionista exi~ 

tente nos locais onde atuam suas setleso Mas a propo rçao deve ser bem superior 

·~ .. ;~ 
.·:,i 

porque só estes projetos têm dinheiro a tempo (o que é fundamental para empree!! 

dimentos agropec~rios, dependentes das condições da naturesa) e em conta. 

Com 7~ do investimento subsiuiado, o dono do projeto nao pre- 

cisa pagar juros, correção monetária ou as taxas eventualmente cobradas no mer- 
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cado crediticio convencio~.al: deve apenas agradecer à generosidade do governo. 

Se a empresa der lucro, p.9.eará os dividendos devidos em lei ao Finam (que, ao 

cont~rio de outros acionistas, não tem direito a voz e voto nas assembléias da 

empresa). Rn 1979 esses diyidendos não foram al~m de 30 milhÕes de cruzeiros, 

r> menos de um por- cento do que, nesse ano, a Sudam liberou para os projetos. 

Os projetos nao dio lucro porque não conseguem emancipar-se. E 

••• • Ari ~ _.,, t' 
nao se emancipam po~ causa do "fator amazcní.co", congugaçao de ma Lí.cãa empr!_ .., __ 

sarial com fantasia tropical para explicar o imponderivel. Se no amadurecido 

; ; 

mercado sulista empresas altamente rent~veis na pratica conseguem apresentar 

; ; 

prajuizo em seus balanços oontaveis, pode-se imaginar o que devera ocorrer no 

"far-west11 amazônico, onde a boa intenção tudo redimeo 

Recentemente a Sud.am tem anunciado seu empenho na redução dos 

prazos de implantação dos pi~jetos aprovados, que se eternizam (e por isso oon- 

.tinuam sempre a receber novos recursos finunceiros e jamais retribuem dividen - 

dos) sob as costas imensamente largas do 11fator amazÔnico0o Un texto oficial da 

Sudam divulgado em dezembro de 1981 diz que está sendo acelerada a implantação 

definitiva de 134 (pouco menos de um quarto do total) projetos econômicos, que 

j; receberam "Certificado de Dnpreendimento Irnp'l.arrtado" º Mesmo oom esse ce~ti- 
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# - tificado, porem, varias dos projetos que o receberam continuam vivendo do dinhei 
.... ~;;. .... ,. 

roda Sudam. 

Projeto er.iancirado mesmo é uma raridade. E alguns dentre esses, 

que aparentavam saÚde perfeita, subitamente aparecem com uma met;stese financei 

-.--, (' .··.·· 'J•.,:· ra· incu:r~vel: fecham ou abrem falência. Al;m dos que se tor-.aam inviáveis ainda 

.. ~ ... 
~- ....• =s.: 

durante o processo d~ implantação, há uma impressionante quantidade de projetos 

.:. .. ·~-; 
("i/ 
.. -~-~ ........ 

aprovados e depois-cancelados pela Sudam porque dilapidaram o dinheiro que rec.2, 

, .... beram. Os mais espertos devolvem o dinheiro sem briga: não pagam correçao mone- 

tiria pelo tempo consunido, o que já garante, desde logo, apreciável lucro, se 

se considera as taxas de inflação comuns no :&:asilo 

.;i~k.i: ·.~,:q~ 
.. :0 O dinheiro dos incentivos é, assim, quase gratuito, criar •. do uma 

atitude relaxada e descom:promissada no investidor, gµe não tem seu pr~prio di- 

nheiro envolvido no ne~cioo· O governo entra nessa sociedade apenas com o paga- 

mente dos custos, socializando prejuizos0 

·-· - .. Os custos são realmente pesadoso Em primeiro lugar por~ue impli- .. :· 
>~·? 

cam abrir mao do dinheiro do Tesouro Nacion~l (o total de incentivos comprometi 

dos atinge 50 bilhões de cruzeiros em 15 anos, sem correção monet:ria) que pod.2, 

ria ser aplicado em beneficio muito mais coletivoo l.fosmo :fazendeiros da Amazô- 

~. --r. 

~fr'l'1~.,,--_ .•...... ,.,--.- -P• P •-..-, -"~ 
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nia, sobretudo os vizinhos de projetos incentivados, tem essa opiniao. Ao inves 
":,· 

.. ~ 
de distribuir o dinheiro entre um grupo de escolhidos (a quantidade de capital 

__ :._, 
" .. ) e que determina o cri terio de "eaco Iha'' , o eovermo cônseguiria maiores e naí.s 

expressivos resultadõs·se o aplicasse em obras de infra-estrutura utiliz~veis 

. por todos. 

Mas o governo optou por dar o dinheiro a urra minoria poderosa • 
•..• '.i 

··- . , - ~ ~ Mesmo no setor ag ropecuarão; ela e inf'ini tamente r.dnori taria: no sul do Para, 

por exemplo, para cada projeto incentivado há três fazendas conc.,tituidas com re 

cursos p~prios ou conjueados com outras formas de cr;dito subsidiado, mas não 

tio escandalosamente subsidiado. Até semanticamente ht uma diferença quàlitati- 

- va entre eles: o empreendimento apoiado pela SudaIP e tratado sempre como 11proje 
- - 

( .. -.~ .. ~-~· Y'~~ to", como se jamais fosse transformar-se em uma realidade, ·um neg~cio, enquanto 

·:;~· - - o empreendimento nao incentivado e chanado mesmo de fazenda. 
:. '. 

. ,· Esse favorecimento é a cnusa das irracionalidades observadas nos 

.l)I'Ojetoso Uma delas; a discrep~ncia entre o número de animais e a extensão das 

pastagens. Em Paragominas, efêmero centro de engorda de boi localizado na roda. 

via Belém-Brasil:i.n, a relação chega at~ a cinco animais por hectareo O pisoteio 

-· ,._. 
intensivo, a falta de cuidados e a escolha de um capim errado (o oolonião) estão 
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transfornando as pastagens desse muni'cipio em uma paisagem triste, desolada e 

;. "' - . esteril. Ja em Santana do A:eaguaia, no sul do mesmo Estado do Fara, o principal 
:: '·. ·,,..,,,.. ·~ .. :• .. · ~ , , - centro da peouaria extensiva, o animal e um personagem perdido na imensidao dos 

pastos. E o pasto é um pingo na vastidão de terras improdutivas • . ,,· 

Essa situação deu, de ce1-.ta forma, um trunfo aos projetos d.a Su- 

.., ~ ' 
dam em relaçao aos seus critioos ecologistas. l/'ias um trunfo falsoe Quando foram 

divulgados, em 1981, os resultados do trabalho de aoomJBnhamento do desrnatamen- 

... ,,,•,• 
to no sul do Fará feito pelo IBDF, alguns t;cnicos mostraram que os projetos 

' ... --:,• 
,•, 

··.· , •... .,. 
agropecuarios nao eram os principais responsaveis pela derrubada da floresta. O 

,. -c11 ,._ .,.. 

que e certo, mas nao e tudo: a relaçao de tres fazendas por cada projeto altera 

essa relação; ademais, esse quadro do desmatamento apenas reforça a constatação 

feita quanto a natureza especulativa dos projetoso 

Aprovados, reaprovados, reformulados, ampliados ou modificados, 

. ',\' os projetos passam anos e anos vivendo nas gordas tetas dos incentivos, sem ja- 

., .., .... • - • •• .-.. A. • ~ 
mais atingirem a autonotnJ.ao As vezes essa dependenc1a e 

;,. ; 

resultado da ma anali~ 

se do projeto e sua aprovação açodadao Outras vêzes decorre da falta de um acom .... 

panhamento rigorosoo 

"t - -; ......• ;, .... 
· • ..;:i • . -,..\~ 

Quando, em 1978, o Eanco da Arnaz;nia seleoionou 26 piujetos ag~ 

~- ~ r 
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pecuarios para o primeiro leilao de açoes do Finam, pode-se verificar que uma e_!!! 

~ # ~ presa, como a Agro:!)ecuaria Mutum, ja havia recebido 10v1o do dinheiro que com ela 

a Sudam havia-se comprometido, mas só formara 20 mil dos 55 mil hectares de pa.2_ 

tagem prevista e apenas dispunha de 10/o do rebanho que deveria estar nesses ºªl! 

pos. E a Mutum em a mtlca das 26 empresas, prern.ul1ivelrnente es melhores do sis- 

tema, a apresentar lucros, operacional e liduidoo 

# - Os que ja tinham mais, por força dessa condiçao ficam com mais 

-~ ·- - # ainda: de 27 bilhoes de cruzeiros destinados a 342 projetos pecuarios e de in- 

: L ••• 

- :. ·:.~ dustrialização de carne, nove bilhÕes, ou 1/3, foram apropriados por apenas nove 

:projetos. 

A monocultura do boi, trazida para a Amazônia nas asas do di- 

,'• 1 nheiro r;cil para ocupar a região, na verdade está desocupando-ao Cada fazenda 
-; ... 7~ 

instalada na micro-região do kraguaia Paraense tem, s4gundo os dados do cadastro 

do Incra (Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária), 500400 hectares 

•,,· 
de tamanho m;dio. são, portanto, 500 m;dulos rurais por fazendao Considerando- 

se as 27 fazendas cadastradas, de propriedade de empresas (pessoas juridicas), 

,~ ~ .. nelas seria possível assentar 17 mil lavradores, cada um deles com o "mÓdul-0 de •,·,: 

exploração definida", que é de 100 hectareso lfossas fazendas, porém, havia me- 
. •' 

~~3~ 

ffl • ••••••••.••• _. • .----"11 --· • - 
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nos de 500 familias morando e trabalhando. A média é de 22 empregados por fazen 

da, ou 0,00001 empregado por empregado em cada propriedade de Santana do Ara- 
-, 

guais. 

mn 1974 cada emprego criado pela Sudam custava ao sistema 195 

milhões de cruzeiros. Hoje, cada emprego superou a 1,5 bilhão de cruzeiros.Se- 

rão 17 mil empeegos para 8 milhÕss de hectares de pastagem e 5,5 milhÕes de ani 

mais. E o primeiro plano quinquenal da Sudam (1967-71) considerava necess~io 

. - , criar 6830100 empregos para 11a absorçao gradual do subemprego camotaristíco 

das regioes subdesenvolvidas". Raje, 15 anos, e não apenas cinco anos, depois, 

; 

o total de empregos criados e quase sete vezes menos. 

# 

.Aasim, esses projetos desocuparam a area, mas ao mesmo tempo 

transformaram-se em fatores de indução da migração, pois i;ara atendê-los o go- 

.·'( 

vemo montou uma certa infra-estrutura, principalmente através do PolamazÔnia 

(Programa de Polos Agropecuários e Minerais da Amazônia), que atra.i crescentes 

contingentes de colonos sem terra·de outras regiões. SÓ que eles nao encontram 

mais um espaço para ocupar, situação que chegou ~s raias do absurdo em Concei- 

ção do Araguaiac embora o munioipio tenha apenas 20875.200 hectares de extensão, 

.ltf4"# . ;:~ 
os 30297 imóveis cadastrados pelo !nora dizem ocupar 3.(X)2o670 hectares. O con- 

·~ ~:~; 
·~~,;ri 

' --=; 
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flito pela terra pqssa a ser consequência lÓgica dessa mate~tica hibrid.a • 

•• ' 
·~ '• 
' O governo, que entre 1971-73, por urna contingência poderosa (uma 

grande sêca no Nordeste criou uma situação de expl.osã va revolta na mais pobre 

das regiões brasileiras), havia aberto uma estrutura de assentamento dirigido 
). 

para lavradores, posteriormente desativou a colonização oficial realizada p~lo 

Inorac Assim, enquanto os PIC (Projeto Integrado de Colonização) de.finhavarn por 

falta dex verba, o Incra tratou de realizar leilÕes de terra aos quais só os 

; - grandes grupos tinham acessoo O lavrador, que ja nao era nais recrutado nos 

seus locais de origem, não encontrava uma estrutura receptiva na Amazônia e não 

conseguià ter acesso à propriedade de uma gleba, estava fadado a tornar-se wn ~ 

~ 
pos seiroo Teria que encontrar uma terra por seus pro;prios meios, o que o levava 

a chocar-se com os erupos que havi.am se apossado de grandes extensÕes nas áreas 

mais valorizadas da A.r.iazÔnia, as que foram atravesoadas por rodoviaso Em Concei- 

çao do Araguaia, por exemplo, onde no momento existem 90 ;reas disputadas por 

, # 

posseiros e proprietarios, com choques e mortes, os imoveis com mais de mil he.2, 

tares somavam apenas 67, ou 2,99% do total de im;veis cadastrados pelo Incrao 

Mas ocupavam 75,9}/o da área do munic!pio :tt:tub.:Jbt co~ im~veis (5030735 hectares)o 
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O governo tende a considerar normais os conflitos provocados por- 

distorções dessa ordem, achando que são os preços ineVi. tiveis do :progresso., Um 

preço certamente elevado para poucos beneficies: a monocultura do gado, como º1! 

~ ( ~ tras monoculturas que se distribuom esDacialoente pela Ar.azoni.a a do minerio 

promete ser a mai3 impor"'vante), tem como contrapartida,·para o Estad.o do lbrá, 

a importação de 100% da batata inglesa que consome, da cenoura, do repolho ·e d.a 

beterraba; 99,71a do tomate; 99,1% do abacate; 99,3% da laranja; 96,7% da coU'~e-- 

flor, e assim por diante, segundo dados obtidos da Ceasa (Centrais de Abasteci- 

mento)c. 

A Sudam tem dado assim sua contribuição para aumentar o grau de 

dependência da região e aumentar o prejuízo de suas relações de troca, dois dos 

principais efeitos do atual processo de ooupaçao da região, QUe devem se acentuar 

aind.a mais na nova etapa histórica em que parece estar ing.ressando com o Projeto 

Grande Caraj;sf cujo monumentalismo; mais um fator de apreensao e desconfiança 

do que de regozijoo 

J 
' 
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Em julho de 1980, quando foi apresentada a primeira versão do Plano de 

Em Abril de 1981, quando um novo texto do plano foi elaborado, as quantias 

Desenvolvimento da Amazônia Oriental, elaborado pela Companhia Vale do Rio Doce, 

o Grande Carajãs era uma programa que previa investimentos diretos de 30,6 

bilhões na infra-estrutura de são Luís, principal polo industrial do programa. 

jã haviam se inflacionado: os investimentos diretos passaram a ser de 39,2 bil- 

hões de dÕlares e os investimentos em infra-estrutura, não mais restritos ao 

polo de São Luís mas estendidos a toda a área, exigiam 22,5 bilhÕes de dolarei. 

Assim, um programa do tamanho da dívida brasileira - quase. 62 milhões de dolares- 

destinado justamente a suavizá-la; ou, quem sabe, ate mesmo a pagâ-la, 

Se hoje e. de 62 bilhões, o 11Carajazão11, como ficou popularmente conhecido 

o plano, amanhã pode ser de 70, 80, 100 bilhões. A quantia é variavel, conforme 

a variação do elenco de projetos que os tecnocratas responsáveis pelo programa 

concebem. 

Esse monumentalismo, ao invés de encher os olhos, como esperariam os tecno- 

cratas, estã mesmo e assustando: setores cada vez mais expressivos da opinião 

publica nacional, e acentuadamente na prÕpria região, temem que o endividamento 

f", feito para Carajãs aumente ainda mais a dependência do pais em relação aos seus 

financiadores externos, não realizando o objetivo primordial do Grande Carajâs: 

liquidar a dívida internacional do Brasil. 

Para tornar possivel a inversão de US$ 39,2 bilhões em projetos econômicos, 

'o governo tera que investir não sõ os US$ 22,5 bilhões previstos para a infra- 

estrutura requerida pelos empreendimentos,mínero-metalÚrgicos, agrícolas, pecu- 

ãrios e de reflorestamento previstos no plano, mas também 5,6 bilhÕes na hidre- 

letrica de Tucur.ui e na montagem das obras de apoio ao complexo industrial da 

Albrâs-Alunorte, associação entre japoneses e brasileiros para a produção de 

aluroina e alumínio no Parâ. Ou seja, para garantir cada dolar investido pelas 

empresas, o prÕprio governo terã que aplicar, a fundo perdido, meio dÕlar em 
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infr~-estrutura. Sem esperar por retorno direto. 

A rigor, porem, a relação não ê bem essa. O exemplo do complexo Albrâs- 

Alunorte, que implantara em Vila do Conde a maior fabrica de alumínio da Amêrica 

do Sul, da para perceber a natureza dessas associações. 

Quando o custo total do empreendimento estava estabe~ido em US$ 1,4 bil- 

hão, os sôcios japoneses teriam que entrar com US$ 760 milhões. Mas, de sua 

cota, o consÕrcio japonês sõ aplicaria, como capital de risco, US$ 190 milhões, 

sendo os restantes US$ 450.milhÕes financiados por um grupo de bancos e agências 

governamentais japonesas. 

Embora esse empréstimo seja feito a juros inferiores aos do mercado inter- 

nacional, "o governo brasileiro vai assumir todo o compromisso financeiro de 100% 

do financiamento, avaliando mesmo o financiamento correspondente ã parte japon- 

es a", segundo estudo · feito pelo geÕlogo Paulo Cesar de Sa para a Companhia Vale 

do Rio Doce. 

Com a reavaliação do projeto para US$ 1,8 bilhão, sÕ os empréstimos do sôcio 

japonês atingirão US$ 683 milhões, que, somados aos 740 milhões da CVRD, repre- 

sentam um endividamento de pouco mais de US$ 1,4 bilhão. Ainda que sejam mantidas 

as taxas que estavam sendo previstas inicialmente (de 6% ao ano, o que dificil- 

mente sera possível), a Albrãs e a Alunorte pagarão a cada ano 90 milhões de 

dÕlares de juros, ou um terço do faturamento obtido com a venda do alumínio. 

Mais da metade desses juros sera paga pela CVRD, mas como o governo brasileiro 

avalizou todo o emprêstimo, se as empresas falirem quem o pagara sera o próprio 

Brasil. 

Esse seria o preço, ainda que oneroso, para ter o controle do empreendimento? 

Tambêm não ê o caso. Paulo Cesar, consultando os acordos de acionistas e os esta- 

tutos, verificou que a assembleia geral exige um quorum de 2/3 para matérias de 

relevância, 110 que implica em conceder direito de veto ao sócio minoritário em 

assuntos como aumentos de capital e aprovação de orçamentos". 

Os acordos garantem tarnbem ao consórcio japonês 110 direito de preferência 
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para aquisição, de tal forma que os japoneses poderão vir a ser majoritãrios 

caso a CVRD decida ali~nar pa~te de suas ações". Alem disso, nas duas empresas 

o sócio nipônico controla as diretorias de planejamento, técnica de controle e 

presidência d)Alunorte. 

Ficou ainda definido que a decisão de expansão da capacidade produtiva das 

fábricas deverá ser tomada por consenso, o que na prática concede o exercício de 

veto ao consórcio. Mas se por acaso os japoneses não se sentirem satisfeitos, 

têm garantido .o direito de construirem e operarem uma fábrica adjacente. 
,1 

Essas concessões leoninas em nada beneficiarão o mercado consumidor de alum- 

Ínio brasil~iro, responsâvel por importações que atingem quase 200 milhões de 

dólares anualmente. O projet~, que previa inicialmente 51% para o mercado in- 

terno e 49% para o mercado japonês, hoje visa integralmente a exportaçao. 

Metade da produção, 160 mil toneladas que serão produzidas nos dois primeiros 

módulos, inteiramente financiados pelos japoneses, serâ do consõrcio nipônico, 

que as dividirã entre as empresas-membros. As outras 160 mil toneladas, a serem 

financiad~s pelo BNDE (que relutou em conceder o·financiamento, por considerar que 

a empresa não estâ sob controle nacional), serão vendidas pela Vale do Rio Doce no 

mercado internacional. 

"Tudo isto-diz Paulo Cesar de sã-configura a Albrâs corno uma fâbrica sem 

vida prÕpría, cativa de seus dois sÕcios para quem, em Última anâlise, reverteria 

a lucratividade da atividade comercial". Diz ele ainda que o esquema de comer- 

cialização proposto "destina-se a atender privilegiadamente os interesses mais 

imediatos dos sócios, atravês da fixação de preços e determinação de cotas cativas 

de produção, de forma que se torna difícil ao empreendimento reter lucros de modo 

a se poder capitalizar e ocupar posição de destaque no mercado internacional". 

Ele acha que a fixação do preço "funciona na pratica como um instrumento de 

transferência dos lucros para os sÕcios", jâ que o consÕrcio japoms adquirirá 

sua cota abaixo do preço internactional do alum1nio, podendo ainda exercer o dir- 

eito de opção sobre a parcela da CVRD ao preço do mercado • 

.,.--- __ , --- 

L. 
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A prãtica da concessão de um desconto sobre o preço estabelecido regular- 

mente no mercado, acrescenta o têcnico, ê frequente nas transações realizadas no 

mercado mundial de alumínio, mesmo pelas seis grandes empresas (as "seis irmãs"), 

que dominam o mercado, costumando variar entre O e 10%, "Mas o que acontece no 

caso da Albrãs ê que esse desconto passa a ser prê-fixado e estipulado contra- 

tualmente, uma atitude contrária às praticas vigentes no mercado11• 

Alem disso, o consórcio NAAC não serâ tributado pelo governo brasileiro, 

ficando sujeito ã legislação japonesa. "A restrição de venda de outros produtos, 

a delimitação dos territórios de venda e os direitos e obrigações de retirada 

proporcional ã contribuição financeira são outros tantos instrumentos que lesam 

concretamente a autonomia da empresa11, afirma o têcnico. 

Totalmente descomprometido com as necessidades do mercado interno, que no final 

desta década continuará importando 100 mil toneladas, o projeto tambêm pouco con- 

tribuirâ para melhorar o balanço de pagamentos do Brasil devido ã diferença entre 

o preço do alimínio fabricado na usina, mais os descontos que serão aplicados aos 

preços de exportação, sobretudo quanto ã energia, que representa de 30 a 35% do 

custo total·de uma fábrica de alumínio. 

A energia serã fornecida ã Albrâs com 15% de desconto em relação as tarifas 
(,.......,' 

vigentes no resto do país e nunca poderã superar ao equivalente a 20% do preço 

do alumínio no mercado internacional. Assim, se houver uma queda de preços, as 

tarifas especiais para fábrica de alumínio se tornarão ainda menores. 

O complexo Albrâs/Alunorte não será nem um importante gerador de divisas, 

como anunciam os tecnocratas, por causa dos preços que serão praticados. Das 320 

mil toneladas que a fábrica produzirá quando totalmente implantada, 55% serão 

vendidas a 93,5% do preço do mercado, enquanto os 45% restantes serão oferecidos 

a uma opção de compra pelos japoneses a 96,6% do que pagaria qualquer outro cliente. 

Ao mesmo tempo em que adquire alumínio a preços excepcionalmente vantajoso, 

o consõrcio japonês, enquanto co-proprietârio da Alunorte, recebera bauxita do 
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Trombetas também em co~içÕes especiais, sem investir em mineração, vinculando a 

produção de alumina exclusivamente ã fâbrica de alumínio. 

Não haveria opção para o Brasil alem dessas condições? Paulo Cesar acha que 
\ 

haveria: nse a opção da CVRD pela associação com firmas japonesas se integra numa 

estratégia comercial mais ampla, no sentido de estabelecer mercados cativos para 

o seu principal produto de exportação, o minério de ferro, no caso específico do 

alumínio a ga~antia do mercado japonês poderia ser conseguida sem associação, por 
,1 

(" nao ter aquele país qualquer empresa participante do cartel que domina a comercial- 

ização mundial". 

A situação torna-se ainda mais grave quando a associação ê feita com empresaa 

que formam cartel. E o caso do Projeto Trombetas, onde a CVRD associou-se a seis 

empresas estrangeiras, duas das quais estao entre as seis maiores empresas de alum- 

Ínio, para produzir bauxita. Dos 400 milhões de dÔlares investidos no projeto, 

224 milhões foram concedidos por Ôrgãos governamentais brasileiros e 122 milhões 

emprestados de cinco bancos estrangeiros, sob a responsabilidade do governo. 

A participação de dinheiro do setor público seria ainda maior se o BNDE, que 

deveria entrar com US$ 176 milhões, não tivesse decidido, apôs atento exame dos 

acordos de acionistas da Mineração Rio do Norte, não participar do empreendimento, 

alegando que neles "estava caracterizada urna situação em que o efetivo controle 

da empresa não era nacional". 

Os acordos, conforme lembra ainda Paulo sã, determinam que "decisões quanto 

a aumentos de produção e alterações nos preços de referência do minerio sÕ podem 

ser tomadas com aprovaçao de mais de 75% do capital votante, tornando necessãrio 

90% dos votos a aprovaçao de atunentos de capital11• 

Alem dessas cláusulas, a Alcan, empresa canadense (uma das "seis irmãs") que 

era proprietária Única do projeto e hoje tem apenas 19% do capital da MRN, reser- 

vou-se o direito, mesmo se sair da sociedade e durante 10 anos apôs o início das 

operações, de opção de adquirir, sob um novo contrato a longo prazo, acima de 1,2 
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milhão de toneladas de bauxita por ano da empresa, durante um período de 20 anos, 

alem da bauxita obtida no contrato inicial. 

Mesmo um dos sócio~ do empreendimento, a CBA (do Grupo Ermirio de Moraes), que 

tem 10% das ações, criticou o projeto, '1tanto em função de seu esquema de finan- 
; 

ciamento, qua,ro por seu carãter meramente exportador de matéria-prima, uma vez 

afastada definitivamente a possibilidade de industrialização da bauxita1'. Mesmo 

dando prejuízo em seus dois anos de operáção comercial a Rio do Norte jã estâ 

ampliando a produção de 3,5 para 8 milhões de toneladas anuais de bauxita. 

Esses do;1s casos concretos, um de projeto em fase de implantação e outro 

r=. de empresa ja em func_ionamento, não constituem a exceção e sim a regra do Pro- 

grama Grande Carajas, que, não satisfeito com as vantagens jã concebidas, insti- 

tuiu outras. É o caso tambem-do projeto ferro, o primeiro a ser desenvolvido na 

Serra do Car aj as propriamente dita .• 

A Companhia Vale do Rio Doce, que decidiu implanta-lo sozinha depois da saída 

da United States Steel, considera-o fundamental para manter-se como a maior ven- 

dedora de minério de ferro do mundo, (24% das vendas internacionais), embora haja 

um numero cada vez maior de pessoas a considerar um absurdo o incremento de urna 

atividade meramente extrativa. 

Quando, no estudo de viabilidade econômica, feito em 1976, o preço de cada 

tonelada de ferro extraída de Carajâs foi estabelecido em 16 dolares, o custo 

operacional de cada tonelada era de 2,79 dÔlares, sendo US$ 1,43 no transporte 

ferroviario. Com os custos financeiros e administrativos, cada tonelada vendida 

a 16 dolares sairia para a empresa a US$ 6,58. 

Admitindo-se a mesma base de cálculo, para efeito de raciocínio, cada tone- 

lada não sairia por menos de 11 dólares e poderia ser vendida a US$20. O preço 

normalmente seria bem mais alto devido a qualidade do minério de Carajâs, mas a 

CVRD concordou em vendê-lo de acordo com o preço de minérios inferiores para atrair 

os primeiros compradores. 

Sobrariam, então, nove dÕlares de lucro bruto em cada tonelada vendida, o 

.,, 
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custo do projecto estâ orçado em 3,26 bilhões de dÕlares, dos quais 30% seriam 

obtidos .no exterior e o restante no prÕprio Brasil (afirmativa sujeita a duvida). 

Considerando que apenas 30% seriam realmente capital de risco da CVRD, no míni 

mo dois bilhões de dÕlares terão que ser emprestados (na verdade, a qúantia sera 

bem maior) para a implantação do projeto. 

A uma taxa media de 20% ao ano, considerados os empréstimos dentro e fora 

do Brasil, a CVRD teria que pagar 400 milhões de dÔlares ao ano de juros. Mas, a 

um nível de produção de 35 milhões de toneladas anuais, que so serã atingido na 

Última etapa, ela disporá de pouco mais de 300 milhões de dÕlares ao ano de lucro 

bruto, insuficiente para o pagamento de seus empréstimos. Logo, teria que re~orrer 

a novos financiamentos ou a subsídios governamentais diretos, alem de todas a~ 

vantagens que jã recebe~ 

Isso porque, embora realize o menos rentável de todos os empreendimentos 

possíveis na area de Carajâs, a CVRD ê a responsável pelos investimentos mais 

pesados, como a ferrovia, que custara 1~74 bilhão de dolares e podera ser usada 

por tuias as outras empresas que a seguirem. 

o grande temor dos técnicos e, alias, essa continuidade de empreendimentos. 

A CVRD, bitolada por sua "vocação" de negoc í.ant;e interoceânica de minério de ferro, 

esta implementando o projeto de ferro como se essas jazidas fossem as únicas de 

Carajas e não houvesse uma avalanche.de interesses em jogo, que ela, com sua 

atitude estreita, estâ viabilizando. 

Embora o plano de desenvolvimento trace o quadro de uma sucessão de projetos 

integrados, Carajâs poderã abrigar vârios pÕlos autônomos de extração de minerio 

com pouca ou nenhuma transformação industrial. Essa possibilidade ê alimentada 

pelo próprio desenvolvimento do projeto ferro independentemente da definição, 

por exemplo, sobre o aproveitamento das jazidas de manganês bem próximas (no con 

junto, 60 milhÕes de toneladas, mais importantes do que as de Serra do Navio, no 

Arnapa). 

A ICOMI (na verdade, a Bethlehem Steel) jâ se apresentou como candidata ã 
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exploração, exigindo, porê~ controle total sobre o processo econômico, estando 

disposta a, no mâximo, fabricar ferro-liga. No Azul que ê a principal jazida, jâ 

foi instalada uma:J:l.Sina-piloto e para o início das atividades industritis falta 

pouco, mas tudo indica que a Vale, detentora dos direitos minerais, sera deslocada. 
) 

Uma parte do potencial de cobre de Carajâs jã estã comprometido com a Caraíba 

Metais, empresa instalada na Bahia e sob controle do BNDE. Na Própria região sô 

estã garantida atê agora a produção de concentrado de cobre, A Caraíba ficaria 

com uma parcela e a Eluma, de São Paulo (mas controlada pela multinacional Kenecott} 

ficaria com outra parte. 

Assim, ao invês do ma~inha colorido com dezenas de fabricas beneficiando 

matéria-prima, Carajâs podera vir a ser uma trincheira de minas suprindo a ferro- 

via de minério que sera levado atê o litoral do Maranhão, de onde o produto sera 

transferido para os carentes centros de consumo dos países industrializados. Com 

a agravante de que o Brasil estará ainda mais endividado do que quando começou 

a imaginar um super-projeto para pagar sua jã enorme divida. 

Em 15,5 milhões de hectares, uma área maior do que o Estado da Paraíba, o 

Programa Grande Carajãs pretende utilizar 10,2 milhões em novos cultivas agrí- 

colas, 3 milhões para a instalação de 300 fazendas de 10 mil hectares e 2,3 mil- 

hÕes para reflorestamento. A tarefa mão seria tão hercúlea se o espaço que vai 

ser utilizado estivesse inteiramente disponível. Mas não ê essa a realidade: o 

sul do Pa~a e o oeste do Maranhão, onde o programa pretende desenvolver as suas 

atividades agropecuárias e de reflorestamento, ê uma das mais conturbadas regiões 

do país justamente pela forma com que vem sendo ocupada atualmente. 

A parte do uso da terra do plano de desenvolvimento da Amazônia Oriental 

·nao e menos grandiosa do que a propriamente industrial. Com a utilização de 15,5 

milhões de hectares, ele pretende produzir anualmente 10 milhões de toneladas de 

grãos, 900 mil toneladas de borracha, um milhão de toneladas de "pellets" de man- 
-o 

dioca, 5,4 bilhões de litros de âlcool e 25 milhões de metros cúbicos de madeira. 

SÕ as fazendas, que poderiam produzir 390 mil toneladas de carne, seriam 

em numero prÕximo do total de fazendas aprovadas pela Sudam em toda a Amazônia 

Legal nos seus 15 anos de existência e quatro vezes mais do que as fazendas incen- 
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tivadas existentes na ârea do Programa de Carajâs. Onde seriam implantadas essas 

novas propriedades e de que forma? 

O plano não esclarece. Apesar das minúcias que chega a apresentar quanto ã 

produção ~sperada dessas unidades, não define com maior detalhe de que forma as 

âreas serão liberadas e qual o seu zoneamento. As informações a esse respeito 

são bastante genericas. 

Pode-se deduzir que a pecuâria serã implantada na margem direita do rio Guru- 

pi, ãs proximidades da ferrovia Carajãs-Ponta da Madeira. A silvicultura sera 

desenvolvida em Maraba, centro tambem da produção de biomassa energetica. O 

plantio de seringueiras podera ser feito no Maranhão e na Transamazônica, entre 

Marabã e Altamira. A produção de seringais na região das Andorinhas, no sul do 

Pará. O dendê no Baixo.Tocantins, na margem esquerda do rio. 

Essa delimitação, no entanto, não chega a esclarecer o enigma da nova organ1- 

zação agrâria. Ao contrário: torna-a mais confusa ou absurda. Desenvolver 

plantios exóticos em ãreas de floresta densa e tão inaceitável quanto derrubar a 

floresta para pla~tar mandioca e cana-de-açúcar destinadas ã produção de álcool. 

Por causa da necessidade de carvão dos projetos minerais, o programa estaria 

disposto a sacrificar a floresta de Marabâ, derrubando-a e substituindo-a por 

/"> "espêcies de râpido crescimento, adequadas ã fabricação de carvão11, que poderia 

ser o eucalipto. Essa substituição representaria um ato verdadeiramente criminoso? 

Provavelmente prevendo esse tipo de reação, os responsáveis pelo programa 

encomendaram dois estudos sobre á floresta amazônica - um de ·Glycon de Paiva e 

outro de Helladio do Amaral Mello e Edson Antonio Balloni, ligados a grupos re- 

florestadores do sul do país. 

O objetivo bãsico dos trabalhos e o de demonstrar que a substituição da flor- 

esta nativa amazônica por um plantio homogêneo com espécies exóticas ê vantajoso 

e ecologicamente favorâvel. Manejando dados defasados, os autores superdimensionam 

a extensão da floresta em relação ao territôrio total da Amazônia e sub-dimensionam 
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a produção madeireira da região no propÕsito de pelo menos sugerir que esse acervo 

florestal ê inútil ou ocioso. 

Assim, por exemplo) afirmam que dos 25 milhões de metros cúbicos que anual- 

mente o Brasil produz, da Amazônia obtêm-se apenas de 11 a 12% (2,8 milhões de m3). 

Essa era a situação em 1972: hoje a Amazônias fornece madeira (e, o que ê pior, 

algumas vezes em toras) para quase todas as industrias do país. 

Atravês de sofismas, os autores defendem a necessidade de substituir a flor- 

esta natural por florestas_plantadas, citando dados sobre a baixa produtividade 

de uma floresta nativa, sem ressalvar que tarnbêm wna floresta plantada em estado 

de clímax ê improdutiva. A produtividade ê decorrente do manejo e, se manejada, 

a floresta native elevará sua produção. 

Se de um lado busca-se desvalorizar o plantio feito pela natureza em rela- 

ção ao do homem (que recebe incentivos fiscais) apenas porque plantar espêcies 

exóticas ê um mêtodo mais fâcil e seguro, de outro lado a pretensão foi a de demon- 

strar que o babaçú não pode ser usado ainda como fonte de produção de carvão. 

Os têcnicos da CVRD admitem que o babaçú poderia complementar as necessidades 

de redutor, .mas, de uma forma simplista, acrescentam que vârios problemas ainda 

comprometem a economicidade do emprego do babaçú para a produção de carvão vegetal 

em large escala. De certa forma surpreendentemente, os técnicos apontam como o 

principal problema "os relacionados com a coleta e o transporte dos cocos", quando 

se poderia pensar na separação das sententes do endocarpo como um entrave principal. 

Fica então a dúvida: os 8,6 milhões de hectares de babaçuais existentes 

. nessa região, apesar do alto valor coqueificante, sÕ poderão ser utilizados numa 

segunda etapa, condenando a floresta a ser derrubada e queimada, para que em seu 

lugar surjam plantios exôticos? 

Uma outra duvida nao e menos angustiante: como criar o espaço para o de- 

senvolvirnento de todos esses projetos? Embora a região de Carajãs seja inexpres- 

siva em termos de produção agropecuária, em alguns municípios a ocupação ja ex- 

cedeu os prÕprios limites territoriais, como são os casos de Conceição e São 
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João do Araguaia. 

A extensão territorial de Conceição do Araguaia ê de 2,857,200 hectares, mas 

os 3.297 imÕveis que se cadastraram no Incra em 1978 declararam abranger 3.002.670 

hectares. Logo, ou haveria 145.470 hectares com propriedades ou posses super- 

postas, ou essa ârea foi avançada em município vizinho. Em menor escala, e essa 
tambem a situação de são João do Araguaia: os 2.263 imóveis que se cadastraram 

no Incra disseram possuir 896.089 hectares, mas o município sÕ tem mesmo 856.900 

hectares. Nos 22.826.500 hectares dos seis municípios paraenses onde o program 

.,----- prevê .atividades primárias, 9.402.148 hectares jâ estavam.ocupados três anos 

atrâs por 8.231 imóveis. 

Quem concluir que o restante da ârea estã disponível tem do problema uma 

visão meramente cartográfica, como parece ser dos elaboradores do plano: - e nessa 
área que se concentra a maioria dos conflitos pela posse da terra, onde a domini- 

alidade ê questão acessaria. Trata-se de um problema de ocupaçao, que nao chega 

aos registros cadastrais. 

Ao introduzir 300 novas fazendas, cada um com 10 mil hectares, nessa região, o 

plano vai agravar ainda mais uma estrutura jâ distorcida. Nela, as 57 maiores 

,,-, propriedades (de pessoas físicas e jurídicas) cadastradas pelo Incra em 1977, com 

ãrea acima de 20 mil hectares, ocupavam 2.680.746 hectares, dos quais 1.914.374 

hectares permaneciam inexplorados. Nessa ãrea seria possível assentar 25.970 

lavradores, cada um deles com 100 hectares, mas a precisão de empregos pennanentes 

a criar não ia alem de 1.100. 

Em Santana do Araguaia, as propriedades com mais de 20 mil hectares de ex- 

tensão eram 23, mas ocupavam exatamente a metade (1.066.419 hectares) da extensao 

territorial do município (2.128.400 hectares). Os outros 208 imÕveis teriam que 

dividir entre si os restantes 700 mil hectares de áreas declaradas como ocupadas. 

Como o modelo pecuário que o programa quer implantar difere das fazendas 

aprovadas com incentivos da Sudam apenas em questões tecnícas sua instalação torna- 
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ria ainda mais explosiva uma situação que seguid.::unente ê caracterizada como um 

barril de pólvora, marcada pela concentração da propriedade, sub-utilização da 

terra, expulsão da peqt~na propriedadQ, marginalização dos posseiros. Nesse as- 

pecto, o plano realmente será grande: grande nos problemas _que criarâ. 
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