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CARAJÁS: 
DESENVOLVIMENTO 
OU DESTRUIÇÃO? 
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Coo. , c2 D 1/> (/)Q ;2 t: 

Esta cartilha faz parte de uma série e é uma 
contribuição do Seminário Consulta, intitulado 
CARAJÁS: DESENVOLVIMENTO OU DESTRUI 
ÇÃO? Este Seminário é uma iniciativa dos GT A 
CARAJÁS e BABAÇU, com o apoio da Pão Para 
o Mundo e da Misereor. 

Participam do processo de preparação do 
Seminário Consulta várias entidades no Pará e 
no Maranhão, assim como a CESE (Salvador). 

Além das entidades sindicais e de apoio, a 
preparação do Seminário conta com uma equi 
pe de pesquisa constituída por Maristela de 
Paula Andrade, Marcelo Sampaio Carneiro, 
Moisés Matias Ferreira (Máranhão) e Renata 
Roubach Topall, Walcir Bispo dos Santos e 
Jurandir Santos de Novaes (Pará). 

Este trabalho foi elaborado para servir de 
subsídio às discussões de indígenas e de traba 
lhadores rurais e urbanos atingidos pela im 
plantação dos chamados "grandes projetos" no 
Maranhão e no Pará, assim como de seus 
agentes de apoio. 

Marcelo Sampaio Carneiro, engenheiro flo 
restal e sociólogo, escreveu a cartilha Programa 
Grande Carajás e também o relatório de campo 
onde apresenta os debates realizados no Semi 
nário "Corredor Norte de Exportação: uma vi 
são crítica", promovido pela Igreja de Balsas em 
preparação à 7ª Romaria da Terra. 

Esperamos, assim, estar contribuindo para 
que indígenas e trabalhadores rurais e urbanos 
possam compreender melhor o que foi e o que 
ainda é o Programa Grande Carajás de modo a 
reivindicarem direitos e elaborarem propostas 
alternativas. 

COORDENAÇÃO DO SEMINÁRIO 
CONSULTA CARAJÁS 



PROGRAMA 
GRANDE CARAJÁS 

Marcelo Sampaio Carneiro 

Mesmo depois de haver 
desativado o PROGRAMA 

GRANDE CARAJAS, o 
govemo federal, sempre com 

o aval dos govemos 
esúduais, tem dado 

continuidade aos projetos 
iniciados ou pensados 

durante a vigência deste 
trograma. Atualmente, os 

empreendimentos mais 
imJ"!rlanles são: o 

"Programa P6los Florestais" 
e o NPrograma Corredor de 

Exportação Norte". 

COMO SURGIU O PROGRAMA 
GRANDE CARAJÁSJ 

A origem do Programa Grande Carajás está 
relacionada com a descoberta de uma das 
maiores minas de minério de ferro do planeta, 
as jazidas da Serra dos Carajás no Estado do 
Pará (Veja o quadrado no mapa}, A partir dos 
anos 60, grandes companhias de mineração 
passaram a realizar pesquisas para descobrir 
depósitos de minerais valiosos (ferro, manganês, 
bauxita) na Amazônia. Assim, em julho de 
1967, um helicóptero da Companhia Meridio 
nal de Mineração pousou em uma clareira da 
Serra dos Carajás, revelando a existência de 
uma jazida de 18 bilhões de toneladas de 
minério de ferro do mais alto teor. 

Depois, verificou-se que Carajás não possuía 
só minério de ferro. Havia também na Serra, 
grandes depósitos de manganês, ouro, bauxita, 
cobre e outros minerais valiosos. Amais impor 
tante jazida é a de minério de ferro, pelo seu 
tamanho e por sua qual idade. Só para se ter uma 
idéia do que significa o tamanho desta jazida, 
se o minério continuar sendo exportado do 
mesmo modo que vem sendo hoje, ela será 
capaz de durar mais 500 anos! 

!I: 

~1 
j 

I• ,• 

A HISTÓRIA DA EXPLORAÇÃO DO 
MINÉRIO DE CARAJÁS 

A companhia que descobriu as jazidas era, 
na verdade, o braço brasileiro da U.S.STEEL, 
urna grande siderúrgica dos Estados Unidos e 
uma das maiores consumidoras mundiais de 
minério de ferro. Contudo, o governo brasilei- 





ro, através do direito que possui sobre o sub 
solo do País, colocou dificuldades para aquela 
empresa e forçou para que ela aceitasse a 
entrada da Companhia Vale do Rio Doce (CVRD) 
como sua sócia. 

Da união da U.S.STEELe da Companhia Vale 
do Rio Doce, foi criada, em 1970, a companhia 
Amazônia Mineração S.A. (AMZA), que setor 
nou a responsável pelos primeiros passos para 
a exploração da Serra dos Carajás. 

Uma das primeiras questões que tinha que 
ser resolvida era a forma de como seria transpor 
tado o minério extraído em Carajás. A solução 
proposta foi a da construção de uma grande 
ferrovia, de cerca de 900 quilômetros, saindo 
de Carajás e cortando o Estado do Maranhão até 
a ilha de São Luís, onde seria construído um 
porto especial mente para a exportação do mi 
nério, o porto de Ponta da Madeira. 

Os estudos iniciais de exploração e os pri 
meiros trabalhos de construção da ferrovia e do 
porto foram conduzidos pela Amazônia Mine 
ração. Em 1977, após divergências de interes 
ses entre a Companhia Vale do Rio Doce e a 
U.S.STEEL, a sociedade foi desfeita, com a 
empresa brasileira comprando a parte da em 
presa americana. 

O PROJETO FERRO CARAJÁS 

Para realizar uma obra tão grande, como a da 
exploração e exportação do ferro de Carajás, a 
C.V.R.D. precisava do aval do governo brasilei 
ro, já que necessitava construir as instalações 

da mi na, uma ferrovia e um porto. Esse aval era 
importante principalmente em função da quan 
tidade de recursos que teria que ser levantada 
para a realização dessas obras, uma quantia 
que chegou à casa de cerca de 3 bilhões e 700 
milhões de dólares. 

Em 1978, a C.V.R.D. apresentou o Projeto 
Ferro Carajás para a Secretaria de Planejamento 
da Presidência da República, que nesse tempo 
era dirigida pelo Ministro Delfim Neto. O go 
verno, tendo em vista a quantidade de recursos 
que seria despendida nas obras, a infra-estrutu 
ra que seria criada e as possibilidades de atrair 
empréstimos de bancos externos, resolveu 
ampliar o Projeto Ferro Carajás e preparou a 
criação do Programa Grande Carajás (PGC). 

.. 

O PROGRAMA GRANDE CARAJÁS 

Em novembro de 1980, o governo brasileiro 
criou o Programa Grande Carajás, através de 
um Decreto-Lei (nº 1813 de 21.11.80). Esse 
Programa visava beneficiar empresas que se 
situassem na Região do Programa, conforme o 
mapa na próxima página. 

As empresas se beneficiariam por meio de 
incentivos financeiros e de isenções de impos 
tos, ou seja, elas teriam acesso a recursos 
públicos e também poderiam ficar sem pagar 
impostos durante certo tempo. 

O PGC surgiu, então, como parte da infra 
estrutura que seria montada pelo Projeto Ferro 
Carajás da Vale do Rio Doce. Havendo vastos 
recursos naturais (depósitos minerais, potenci 
al madeireiro, grandes rios) na região a ser atra- 
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vessada pela ferrovia, o governo federal, através 
de recursos públicos, criou mecanismos para 
incentivar empresas privadas, que viriam para 
se apropriar destes recursos. Assim, estas em 
presas estariam realizando o que o governo 
viria a chamar de "Amazônia Oriental: Projeto 
Nacional de Exportação" e de "Amazônia 
Oriental: Projeto Preliminar de Desenvolvi 
mento". 

Os principais mecanismos que o governo utili 
zava para beneficiar as empresas que quises 
sem se instalar na região do PGC eram: 

à. Incentivos financeiros, ou seja, empréstimos 
a quase fundo perdido, quase doações; 

Â Isenções de diversos impostos- !CM, Impos 
tos sobre Importação de Equipamentos e 
outros; 

Â Facilidades paraconseguirasterras públicas; 

Â Tratamento preferencial para direitos de ex 
ploração mineral ou florestal; 

Â Garantia federal para empréstimos externos 
e outras regalias. 

Dentre as empresas que se beneficiaram com o 
Programa Grande Carajás, podemos listar: 

Â As fábricas de produção de alumínio e alu 
mina, Consórcio Alumar (Maranhão) e Albrás 
Alunorte (Pará); 

Â Projetos Agropecuários de grandes constru 
toras como os da Queiroz Galvão no Km 206 
da Transamazônica (PA), da Agropecuária 
Rodominas em Santa Luzia (MA), da Mendes 
Júnior Agrícola na região do Rio Moj(I (PA), 
da Construtora Tratex em Riachão (MA); 

Â A fábrica de Silício Metálico da Construtora 
Camargo Corrêa em Tucuruí/Pará; 

ÃAsUsinasdeFerro-Gusa, COSIPAReSIMARA 
em Marabá (Pará); 

Â As Usinas de Ferro Gusa Vale do Pindaré, 
Viena Siderúrgica, SIMASA e Gusa Nordeste 
em Açailândia e a MARGUSA, inicialmente 
prevista para Pindaré-Mirim, mas construída 
em Rosário, Maranhão. 

A EXTINÇÃO E A CONTINUIDADE DO 
PROGRAMA GRANDE CARAJÁS 

Em 1990, no início do governo Collor, o 
Programa Grande Carajás foi desativado, mas, 
na verdade, ele já vinha sendo esvaziado desde 
o governo Sarney. 

Embora o PROGRAMA GRANDE CARAJÁS 
tenha sido extinto, as repercussões, os resulta 
dos do que foi feito em 1 O anos deixaram 
marcas profundamente negativas nas popula 
ções dos Estados do Pará e do Maranhão. Só 
para citar alguns desses efeitos negativos, pode 
ríamos falar do drama dos indígenas e dos 
trabalhadores rurais de Tucuruí, que foram 
reli rados de seus territórios e de suas proprieda 
des para a construção da Usina Hidrelétrica. 
Até hoje, estes trabalhadores não receberam a 
indenização devida, não foram assentados em 
área propícia à agricultura e vivem o martírio de 
uma praga de mosquitos, provocada pela for 
mação do lago da Hidrelétrica. 

Podemos citar, ainda, o drama dos morado 
res da Praia do Boqueirão, do Mapaúra, do Sítio 
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Santo Antônio e muitos outros bairros e povo 
ados, nas redondezas do Anjo da Guarda, em 
São Luís, que foram desalojados de suas casas 
e sítios, para a construção de obras da AMZA e 
da C.V.R.O. 

·, 
Falando ainda das conseqüências negativas 

para as populações que habitavam e trabalha 
vam na região do Programa Grande Carajás, 
podemos lembrar ainda a destruição de flores 
tas nativas para a produção de carvão vegetal 
que alimenta os fornos das Usinas Siderúrgicas, 
como ocorre hoje no Baixo Parnafba e na Pré 
Amazônia Maranhense. Podemos falar ainda, 
das péssimas condições de saúde e de vida das 
populações urbanas de Açailândia, Marabá, 
Paragominas e Amarante, onde se instalaram as 
baterias para produção de carvão vegetal. Po 
demos falar, também, das conseqüências para 
as populações indígenas da região de Amarante 
- os Guajajara e os Gavião - atingidos pela 
exploração madeireira e pela produção de car 
vão. 

Mesmo depois de haver desativado o PRO 
GRAMA GRANDE CARAJÁS, o governo fede 
ral, sempre com o aval dos governos estaduais, 
tem dado continuidade aos projetos iniciados 
ou pensados durante a vigência deste Progra 
ma. Atualmente, os empreendimentos mais im 
portantes são: o "Programa Pólos Florestais" e 
o "Programa Corredor de Exportação Norte". 

O PROGRAMA PÓLOS FLORESTAIS 

Com uma falsa propaganda, dizendo que vai 
conciliar a exploração florestal e a produção 

industrial com a conservação da natureza, foi 
lançado em julho de 1990, o Programa Pólos 
Florestais. Gerenciado pela Companhia Vale 
do Rio Doce, o Programa propõe o refloresta 
mento ou plantio, num prazo inicial de dez 
anos, de hum milhão de hectares a serem 
localizados preferencialmente nos 150 Km da 
ferrovia entre as cidades de Santa Inês/MA e 
Marabá/PA (ver mapa na página seguinte). 

Os plantios seriam desenvolvidos a partir de 
espécies do gênero Eucalyptus, uma árvore 
natural da Austrália, com crescimento rápido 
(dependendo do objetivo pode ser cortada a 
partir de 5 a 7 anos) e vasta utilização na indús 
tria florestal, principalmente na produção de 
papel e celulose e na produção de carvão. 

O principal destino dessa produção florestal 
será a indústria de celulose, sendo previstas 
"no mínimo dez fábricas com capacidade para 
produzir 420 mil toneladas/ano". Todavia, até 
o presente momento, somente dois projetos 
foram apresentados. Um deles já está em anda 
mento, a CELMAR S/A, indústria de celulose e 
papel, um consórcio entre a Indústria de Papel 
Simão S.A. e Ripasa S.A. Celulose e Papel 
(55%), o grupo japonês Nisso lwai Co. e CVRD 
(30%). Outro, apenas apresentado, é o da 
FLORAR (500 mil t/ano), com provável locali 
zação nas proximidades da Estrada de Ferro 
Carajâs e que teria como consorciados a Ara cruz 
Celulose (40%), empresas escandinavas (40%) 
e CVRD (20%). 

Para estimular a implantação destes projetos, 
o governo propõe a criação de uma fundação 
"sem fins lucrativos": a Fundação Brasileira 
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para o Desenvolvimento Sustentável. Esta Fun 
dação procurará, então, captar recursos junto a 
entidades nacionais e internacionais e injetar 
recursos em projetos de grandes pi anti os homo 
gêneos. Como criadores da Fundação nesse 
primeiro momento aparecem grandes empre 
sas: Aracruz Celulose, CVRD, Companhia do 
Jari, Indústrias de Papel Simão, Mannesmann, 
RIPASA, VARIG e outras. Mas não é somente a 
Fundação que irá financiar os projetos, pois a 
CVRD defende também a necessidade de cria 
ção de um fundo estatal de financiamento a ser 
administrado pelo Banco Nacional de Desen 
volvimento Econômico e Social (BNDES), que, 
aliás, tem sido a "galinhadosovosdeouro" das 
empresas de papel e celulose no Brasil. O 
BNDES tem sido o principal responsável pelo 
crescimento alcançado por estas. 

O mais cínico nisto tudo é essas empresas 
instituírem uma Fundação que elas dizem "sem 
fins lucrativos" e para a qual os recursos públi 
cos serão canalizados. Essas empresas é que se 
encarregarão de implantar e de fiscalizar os 
próprios empreendimentos, cuidando para que 
o meio ambiente não seja degradado. Ou seja, 
mais uma vez em nosso país, teremos as raposas 
cuidando do galinheiro ... 

AS CONSEQÜÊNCIAS NEGATIVAS DA 
IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA 
PÓLOS FLORESTAIS 

Como repercussão imediata destes empreen 
dimentos teríamos a expulsão de milhares de 
famílias camponesas e perigosos impactos am- 

bientais que, fatalmente, atingiriam também as 
populações indígenas das regiões próximas. 

o primeiro aspecto seria decorrência da 
necessidade de terras que são necessárias para 
manter os plantios de Eucalyptus, pois, segun 
do informações divulgadas pela própria 
C. V .R. D., para cada projeto seriam necessários 
250 mil hectares! Ou seja, 500 mil hectares 
somente com Eucalyptus! Tamanha necessida 
de de terras fatalmente expulsará, como já está 
ocorrendo, famílias camponesas de suas pos 
ses. Para se ter uma dimensão desta área, ela 
seria suficiente para assentar de 1 O a 20 mil 
famílias camponesas, enquanto que em todos 
os projetos de assentamento existentes hoje no 
Maranhão esta quantia não passa das 18 mil 
famílias. 

Apesar dessa trágica perspectiva, os gover 
nos estadual e federal continuam incentivando 
estes projetos e não é por falta de informação, 
pois as empresas florestais como a Aracruz 
Celulose, as Florestas Rio Doce e a Klabin Flo 
restal constituem os maiores latifúndios do país. 

Os riscos ambientais da implantação desses 
projetos de produção de papel e celulose são 
múltiplos. Em primeiro lugar há a poluição 
gerada pela fábrica, com a descarga de larga 
quantidade de resíduos tóxicos nos cursos de 
água próximos (cloro, enxofre). Além disso, há 
os problemas gerados pelo plantio em larga 
escala de uma só espécie florestal, no caso, o 
Eucalyptus. O grande plantio de uma só planta, 
por si só, independente da espécie, já represen 
ta um grave risco ao ambiente, pois, retira-se 
uma mata, floresta com grande diversidade de 



vida (vegetal, animal), com complexo equilíbrio, 
onde cada parte contribui contribui para o todo, 
para substituí-la por uma única planta. Além 
disso, contra o Eucalyptus pesam diversas quali 
dades negativas, tais como o fato de esta espécie 
necessitar de muita adubação e de diminuir a 
quantidade de água do solo e a diversidade 
vegetal existente. Ou seja, onde há eucalyptus, 
não sobrevivem outras plantas e o solo fica mais 
seco. 

CONCLUSÕES 
Agora que você já sabe como surgiu e como se 

desenvolveu o Programa Grande Carajás, discu 
ta com seus companheiros o que fazer diante dos 
problemas já criados pelos chamados grandes 
projetos, assim como dos que ainda estão por vir. 

Marcelo Sampaio Carneiro 
é Sociólogo e Engenheiro Florestal. Está em 
fase de condusão do Mestrado em 
Planejamento do Desenvolvimento na 
Universidade Federal do Pará. 

O QUE É 
SEMINARIO 
CONSULTA? 

É a proposta de realização de um 
Seminário na região de influência de 
Carajás, com a participação de sindica 
tos de trabalhadores rurais e urbanos; 
movimentos sociais, igreja, empresas 
privadas nacionais e internacionais com 
interesses na região; governos estaduais 
e federal, deputados estaduais e federais, 
agências financiadoras nacionais e inter 
nacionais, para debate das diversas ques 
tões da região. 

OS OBJETIVOS SÃO 
.& Debater as principais problemáticas 

causadas pelos projetos implantados 
na região e os futuros projetos; 

.&Discutir junto ao movimento popular 
propostas viáveis para o desenvolvi 
mento da região, priorizando a partici 
pação da população nos benefícios e 
evitando que os projetos degradem o 
meio ambiente; 

.& Fortalecimento da articulação dos se 
tores envolvidos na luta contra as injus 
tiças causadas por esses projetos; 

Â. Possibilitar a abertura de um canal de 
diálogo com os órgãos públicas, em 
presas privadas nacionais e internaci 
onais, entidades financiadoras e políti 
cos que possam influenciar nas políti 
cas de desenvolvimento da região. 



CORREDOR DE - EXPORTAÇAO 
NORTE 

Marcelo Sampaio Carneiro 

É preciso que as 
informações do Programa 

sejam publicadas, mais 
detalhadas, e que se 
instaure um espaço 

institucional âe 
deliberação, onde os 

diversos segmentos sociais 
possam apresentar suas 

perspectivas. 

Entre os dias 1 e 4 de julho, a convite da 
diocese de Balsas/MA, estivemos participando 
como assessor do Seminário de preparação da 
7ª Romaria da Terra, que enfocou o tema: 
"Visão crítica do Programa de Desenvolvi 
mento do Corredor de Exportação Norte para 
o Sul do Maranhão". 

O seminário contou com cerca de 70 partici 
pantes, dentre os quais, agentes pastorais, pa 
dres, sindicalistas, leigos ligados ao trabalho 
pastoral da Igreja Católica e dois membros da 
Igreja Luterana. 

É importante frisar que a temática do Progra 
ma do Corredor de Exportação Norte, sintetica 
mente, um grande programa de ocupação dos 
cerrados do Maranhão, Piauí e Tocantins com 
a lavoura da soja, já havia sido apresentado 
para a equipe de pesquisadores do Seminário 
Consulta como assunto a ser estudado - ver 
reunião realizada no CENTRU em 30-31.10.92. 
Todavia, em função das limitações (tempo, 
recursos humanos) da equipe de pesquisa, esta 
demanda não pode ser atendida, com estudos 
aprofundados, tal como estamos realizando 
para as questões do carvão e eucalipto. 

Assim, nossa participação como assessor do 
Seminário fez-se a partir das informações que 
estamos coletando sobre as ações do Estado na 
região, como também, da interpretação de do 
cumentos oficiais do Programa, de informações 
em jornais, através de urna rápida incursão em 
bibliografia sobre o desenvolvimento recente 
do sul do Maranhão [ver ANDRADE (1982) 
(1983)], d" expansão da monocultura da soja 
nos cerrados brasileiros [ver MULLER (1992)) e 



SANTOS FILHO (1985)] e de uma apreciação 
de dados censitários sobre a população e estru 
tura fundiária. 

1. O PROGRAMA DO CORREDOR DE 
EXPORTAÇÃO NORTE 

O Programa do Corredor de Exportação Norte 
foi apresentado em setembro de 1990, pelo 
governo federal. Naquele momento assinavam 
esta iniciativa a Secretaria de Desenvolvimento 
Regional, a Companhia Vale do Rio Doce 
(CVRD), a Empresa Brasileira de Pesquisa 
Agropecuária (EMBRAPA), o Banco do Brasil 
(BB), o Banco do Nordeste do Brasil (BNB), a 
Companhia Nacional de Abastecimento e o 
Banco Nacional de Desenvolvimento Econô 
micoeSocial (BNDES). Em documento de maio 
de 1991, os objetivos do Programa eram vaga 
mente explicitados: " ... o desenvolvimento 
econômico e social das regiões Sul do Mara 
nhão, Sudoeste do Piauí e Nordeste do 
Tocantins." (Secretaria de Desenvolvimento 
Regional, Maio de 1991). 

A principal linha de argumentação baseava 
se na existência de cerca de 2 milhões de 
hectares de cerrados "ainda não explorados 
racionalmente", e da possibilidade de concor 
rência no mercado internacional da soja. Esta 
possibilidade funda-se na diminuição do custo 
do transporte da soja, a partir da utilização do 
trecho inicial da Ferrovia Norte-Sul, da Estrada 
de Ferro Carajás e do baixo custo de operação 
do porto de Ponta da Madeira, o que significaria 
uma redução de cerca de US$ 29,00 por tonel a- 

da para a soja do Corredor Norte colocada no 
porto de Roterdam (Holanda) se comparada 
com a soja que sai pelo porto de Paranaguã 
(PR). 

Em documento mais completo, elaborado 
recentemente pela Superintendência da Estra 
da de Ferro Carajás, algumas das metas anteri 
ormente apresentadas são melhor detalhadas. 
O número de municípios abrangidos pelo Pro 
grama passa de 24 para 20 (QUADRO 1 ) e a 
área proposta para o incentivo do cultivo é 
projetada em 600 mil hectares (500 mil soja, 
100 mil arroz) para o período de 1993/1998 
(CVRD/SUFEC, 1993:44). 

---- QUADRO 1 
• MARANHÃO: Alto Parnaíba, Balsas, 
Carolina, Estreito, Fortaleza dos No 
gueiras, Loreto, Porto Franco, Riachão, 
Sambaíba, São R. das Mangabeiras, 
T asso Fragoso. 

• TOCANTINS: Goiatins, Guaraí, Nazaré, 
Pedro Afonso, Tocantinópolis. 

• PIAUÍ: Gilbues, Ribeiro Gonçalves, 
Santa Filomena, Urucui. 

1 

l 

Quanto à participação institucional, o Pro 
grama passa a ser vinculado ao Ministério da 
Integração Regional (dirigido pelo senador 
maranhense Alexandre Costa) e incorpora, além 
dos órgãos já citados, o Banco da Amazônia 
(BASA), os governos dos Estados do Maranhão, 
Piauí e Tocantins e a prefeitura de Balsas. Vale 
ressaltar que a partir das fontes que possuímos 
não foi possível localizar nenhuma estrutura 



colegiada de decisão do Programa (no PGC 
havia um conselho interministerial e uma secre 
taria-executiva, no Programa dos Pólos Flores 
tais uma câmara Intersetorial na Secretaria de 
Desenvolvimento Regional), todavia, salta aos 
olhos o papel articulador da CVRD, como 
pode-se perceber em matéria recente, publicada 
no suplemento agrícola de importante jornal: 

/~ Vale do Rio Doce está apostando muitas 
fichas no Corredor Norte. Leva especialistas à 
região, investiu US$ 4 milhões na adaptação do 
porto de Ponta da Madeira, em São Lufs, apli 
cou US$ 100 mil na EMBRAPA de Balsas ( ... ). 
Foi montado um verdadeiro plano de marketing 
que envolve a venda do potencial da região a 
formadores de opinião. É business puro o negó 
cio da soja, diz José Guilherme Zaga/lo, 27, 
técnico da CVRD responsável pelos negócios 
da soje". (FSP, 25.05.93: Agrofolha, 1 ). 

2. PERSPECTIVAS COM A 
IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA 

2.1. Características da Produção de 
Soja nos Cerrados Brasileiros 

No próprio documento que vimos analisan 
do está apresentado o perfil do "produtor" que 
será contemplado com o Programa. Estima-se 
em US$ 974,00o investimento por hectare para 
a formação de fazenda de soja (com mil hecta 
res), para as já formadas o custeio do plantio se 
situaria na casa dos US$ 218-244 por hectare 
(CVRD/SUFEC, 1993:18-23), valores estes ina 
cessíveis para a agricultura familiar na região e, 

só acessível para os médios produtores capita 
lizados quando ancorados em forte crédito 
·bancário. Por outro lado, dos 45.849 hectares 
plantados para a safra 92/93, apenas 17 "pro 
dutores" possuíam 54% da área total (proprie 
dades com área de lavoura acima de 600 hec 
tares), enquanto outros 57 possuíam 37% (pro 
priedade com 151-600 ha de lavoura), ou seja, 
já se observa que são/serão os grandes propri 
etários os contemplados com o Programa. 

O privilegiamento da grande propriedade 
pode ser percebido também através de uma 
leitura do padrão com que vem se desenvolven 
do a monocultura da soja nos cerrados brasilei 
ros. Por exemplo, no Centro-Oeste, onde a 
cultura da soja foi introduzida a partir da meta 
de dos anos 70, com o apoio do P1ograma de 
Desenvolvimento dos Cerrados (POLOCEN 
TRO), houve um incremento da área ocupada 
com lavouras de mais de 5,5 milhões de hecta 
res entre 1975-1985, para o mesmo período 
houve também vigoroso aumento do número 
detratores na agricultura, mas, fraco crescimen 
to de pessoal ocupado (MULLER, 1992:107- 
114). Isto é, a lavoura da soja é intensiva em 
capital, extensiva em terra, mas, ocupa poucos 
braços na agricultura. 

No Oeste baiano, onde esta expansão fez-se 
mais recente, a partir dos anos 80, com a 
chegada de cooperativas, fazendeiros e empre 
sas do Sul do país, a área plantada cresceu 143 
vezes em apenas 5 anos, concorrendo, ainda 
que de forma matizada, para o agravamento da 
concentração fundiária, como demonstra o 
avanço dos estabelecimentos com mais de 1 000 
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hectares, que de 45,5% da área total em 1975 
passam para 76,5% em 1985 (SANTOS FI 
LHO, 1988:14-62). Deve-se ressaltar também 
que as principais cooperativas estabelecidas 
não incorporam os agricultores familiares da 
região, conforme informações sobre: a 
COOPERCOTlA (sede em São Paulo, 275 sóci 
os forâneos, área média 400 ha), COACERAL 
(sede no Paraná, 38 sócios, 20% da região) e 
COOPERGEL (organizada por "imigrantes pio 
neiros", 470 sócios, área média+ de 500 ha e 
apenas5%desóciosdaregião) (KRAYCHETE & 
COMERFORD, 1991 :50/51). 

Para a região do Sul do Maranhão prepara 
mos alguns indicadores que antes mesmo do 
"boom" da soja apontam para um alarmante 
processo de exclusão social. Na conformação 
destes, aparece com papel saliente a introdu 
ção e expansão - em moldes similares ao agora 
proposto-da lavoura mecanizada do arroz por 
"produtores" gaúchos na segunda metade dos 
anos 70, que, se de um lado conformou grandes 
propriedades mecanizadas, por outro, deixou 
um conjunto de "produtores" garroteados por 
instituições bancárias (ANDRADE, 1983). 

Os principais indicadores sociais que verifica 
mos são os seguintes: 

a) Observa-se uma elevada concentração da 
propriedade, com os estabelecimentos com 
mais de 5000 ha passando de 15 ,4% da área 
total dos estabelecimentos em 1970 para 
21,27% em 1985, neste último período os 
acima de 1000 ha, apesar de representarem 
apenas 3,82% dos estabelecimentos ocu- 

pam 55,44% da área total (dados para a 
microrregião classificada como Chapadas 
Sul Maranhense pelo IBGE); 

b) Ocorre uma acentuada transferência da po 
pulação do campo para a cidade. Em 1970, 
de cada 1 O habitantes do Sul do Maranhão 
apenas 2 se encontravam nas cidades, em 
1991, esta relação passa a ser de 5 no campo 
e 5 nas cidades. Para o município mais 
afetado com a "modem ização da agricultu 
ra" nos anos 70, Balsas, a relação chega a ser 
de 3 no campo para 7 na cidade; 

e) Pelo levantamento do número de famflias 
indigentes-famílias cuja renda corresponde 
ao valor da aquisição da cesta básica segun 
do FAO/OMS/ONU - apresentado no Mapa 
da Fome no Brasil, 45% da população dos 
municípios do Sul do Maranhão (conside 
rando-se 4 pessoas por família em média) 
encontram-se neste estágio. 

2.2. As Características já Presentes no 
Sul do Maranhão 
No processo de preparação do Seminário foi 

pedido que as paróquias levantassem informa 
ções acerca de repercussões sociais e ambientais 
relacionadas com os projetos agrícolas (soja, 
arroz). Com estas informações tentamos apre 
sentar um quadro do que já vem ocorrendo com 
a expansão da soja nos cerrados maranhenses 
- que atingiu a casa dos 21.122 ha de área 
colhida em 1992 - através do relato de agentes 
pastorais, padres, sindicalistas, que colhemos 
no Seminário: 



Estágio atual da Produção de Soja 
''( ... ) N6s colhemos dados com o pessoal da 

EMA TER, eles falaram que os projetos são vári 
os proprietários, mais ou menos uns seis, que 
têm área grande da produção de soja. Os mai 
ores são o Vitor que são gaúcho, que tem mais 
ou menos mi I hectares de terra plantada de soja 
agora nessa colheita, o Valdir, Lauri, Adelassan 
dti, o Raul Sérgio ea fazenda do Luis Rocha (ex 
governador do Maranhão, 1982-86) a CJNTIA 
que não é ele que tá plantando mas ele alugou 
pra outra pessoa. Mais ou menos no município 
de Riachão 3 mil hectares de plantio de soja 
nesta última colheita, eles colhem mais ou 
menos 55 sacos por hectare que dá 2.400 kg e 
o preço do saco de soja ( ... ) 9,5 dólares. E, pra 
onde vai essa colheita? Eles mandam aqui pra 
CEVAL em Balsas, e daqui vai pro porto de 
Jtaqui pra ir pra Alemanha e Holanda. (A.A, 
Riachão). 

"( ... ) levantamos algumas das principais 
empresas que estão plantando grãos nessa re 
gião, é o caso da SLC, Terrasoja com várias 
fazendas (Carolina, Curitiba, Parnaíba), Agrop. 
São Luís, Agrop. Santo Alberto e Agroserra que 
agora tá trabalhando numa perspectiva de uma 
usina de álcool( ... )" (R.,Balsas) 

"É, eu colhi informações, o Banco do Brasil 
me informou que esse ano aproximadamente 
15 mil hectares foi cultivado lavoura de arroz e 
soja em Tasso Fragoso( ... )" (Pe., Tasso Fragoso) 

Sobre as Relações de Trabalho 
'~ questão do direito trabalhista. Mais ou 

menos por fazenda de 3 a 4 empregados fixos 

o ano todo, não tem carteira assinada nem 
salário mínimo. Nem os tratoristas que são 
pessoal mais assim, de maneira alguma tem, 
não tem direito algum. 

Os filhos dos trabalhadores temos dados 
assim, que vão pra juntar as raízes quando vai 
o destacamento e também costurar os sacos de 
arroz na época da colheita e são pagos um 
quarto da diária normal, que é agora, atualmen 
te, Cr$ 100.000,00." (A.A, Riachão) 

" ... não foge à regra das outras. Lá a gente 
constatou os dois casos mais agravantes que é 
a fazenda Agroserra que está instalada dentro 
do município ( ... ) e a fazenda Santa Luzia, de 
posse do sr. conhecido por jeponês. Na fazenda 
Agroserra é constantemente um ciclo osciloso, 
quando é o período da colheita ou do preparo 
da terra lá eles pegam jovens a partir dos 12 
anos até os adultos de 40, 50 anos que queiram 
ir para lá. 56 que lá eles vão trabalhar no 
trabalho forçado de doze horas, pegando seis 
da manhã e deixando seis da tarde, comendo 
no serviço. Muitas das vezes na época que estão 
cortando a terra, tão derramando também vene 
no junto com aquele corte, aquele poeirão lá 
eles tem que engolir aquilo ali, comendo com 
a mão que nem colher eles não tem, a fazenda 
não fornece ( ... ) e a situação dos alojamentos 
deles é precária, dorme que nem porco a(, num 
galpão aberto. Dizem que aqueles que têm um 
serviço melhorado, que são os tratoristas, têm 
um alojamento melhor, mas, ultimamente a 
fazenda tá adotando a seguinte política: colo 
car pra fora todos aqueles velhos funcionários 
de carteira assinada, com 5, 6, 7 anos, tão 
despedindo esse pessoal pra pegar outros com 



rebaixamento de catteira e conseqüentemente 
com o cara amarrado, depois mais tarde 20, 30 
anos e pagar um fundo de garantia mais 
avultuoso. '' (G., São Raimundo das Manga 
beiras). 

Outras características foram relatadas: o pou 
co emprego que estã sendo gerado, que para o 
emprego permanente (tratoristas p. ex.) não é 
aproveitada a mão-de-obra local, que a média 
salarial se situa - para os empregados perma 
nentes das maiores empresas - em um salário 
mínimo e, que o trabalho feminino é ainda 
menos remunerado, com as mulheres receben 
do geralmente a metade do salário mínimo. 

Sobre a Saúde dos Trabalhadores e da 
População 

11 E quanto à saúde é aquele caso que mais 
chocou a população de Tasso Fragoso, as duas 
crianças de 4 e 8 anos que morreram envenena 
das pelo FURADAN (na semana de realização 
do Seminário - MDSC) que descuidadamente 
foi jogado lá na Piçarra não sei como ( .. .) é a 
questão de lavação de tambores das fazendas, 
sei que as crianças encontraram lá e, conse 
qüentemente morreram" (Pe., Tasso Fragoso) 

'~ questão da saúde, os dados que nós 
temos é que os proprietários dessas fazendas 
não oferecem realmente proteção para os traba 
lhadores na hora dos agrotóxicos, então, a 
questão do envenenamento mais tarde isso vai 
surgir, por enquanto, não temos dedos." (A.A., 
Riachão) 

"O que eu sei contar é que esse rapaz 
trabalhava de tratorista na Fazenda Campo 

largo, pro fazendeiro Te/o. O nome dele é Luiz, 
de 23 anos, casado, pai de um filho. E naquele 
serviço ele tava semeando as sementes e era 
com FURADAN e ele apresentou a dor no 
corpo, e, daquela dor no corpo foi ficando todo 
duro, não caminhou mais, passou 3 dias inter 
nado na Fottaleza e 8 dias no hospital aqui 
(Balsas), e, finalmente ele morreu em Teresina 
e os médicos disseram que foi por causa do 
veneno.'1Lurdes, Fort. dos Nogueiras) 

'~ respeito do Custódio ele trabalhava na 
C/BRAZEM, que hoje é a CONAB (Companhia 
Nacional de Abastecimento-MDSC) né, então 
ele ficou um pouco gripado e começou a perder 
a voz, não falou mais de jeito nenhum e ficou 
lá em Fotteleze. Depois ele veio aqui pra Balsas 
e voltou porque não tinha nenhuma condição 
e a CJBRAZEM não tomou providência, até que 
ele foi, que arruma um pouco de dinheiro pra 
ele ir pra Teresina. Mas, ele não teve condição 
de ir, e ele terminou morrendo em loreto ( ... )" 
(Alice, Fort. dos Nogueiras) 

"Essa situação se agrava em todos os níveis, 
em nível de saúde nem se fala, um acidente na 
estrada que transportava estes trabalhadores, 
pessoas morreram, outras ficaram com 
ferimentos graves e a fazenda nem tomou co 
nhecimento se essas pessoas existiam ou não" 
(G., São Raimundo das Mangabeiras) 

Sobre a Destruição dos Recursos Hídricos 
'~s águas da cidade mesmo, no lugar cha 

mado área avançada, que é a parte mais peito 
de Balsas, de quem vai no rumo pra Fotteleze, 
com quase 300 famílias, não tem um chafariz 





público com água tratada. A maioria das águas 
são do açude, que, de modo especial nesse 
tempo aqui dá toda uma intoxicação no corpo, 
coceira. Agora não sebe se é dos porcos ou por 
causa dos venenos, ou se é por causa de todos 
os dois ( ... )" (Pe., Fort. dos Nogueiras) 

'~ fazenda Santa Luzia, ainda falando desse 
ponto, fica numa parte alta e, embaixo dela tem 
alguns córregos, como o Cachoeira que é que 
abastece São R. das Mangabeiras. Essa fazenda 
joga pesadfssimas quantidades de veneno no 
solo, que são arrastadas depois com as chuvas 
do perfodo de inverno. Além disso, toda aquela 
terra que foi escavada vai terminar na nascente 
daqueles córregos( ... ). Tem problema de pesso 
as que ao tomar a água do Cachoeira sentem 
problemas de coceira nos olhos, outras de 
ânsia, fora muitos problemas que a população 
(da cidade) de São R. das Mangabeiras sentem 
ao tomar a água do córrego que abastece a 
cidade ( ... )." (G., São Raimundo das 
Mangabeiras) 

"( ... ) outro fato que tem merecido destaque 
é a preocupação com a questão dos rios, Rio 
Balsas e Rio Maravilha. Como é a situação do 
Rio Balsas que quem conheceu há dez anos tá 
vendo a grande diferença, porque seus afluen 
tes tão sendo eliminados" (R., Balsas) 

Sobre a Organização dos Trabalhadores 

"O que nós percebemos também é a questão 
do Sindicato dos Trabalhadores Rurais de 
Riachão, que está cada vez mais ameaçado 
pelos grandes, pelo pessoal de Riachão. Ainda 
mais que foi criada uma associação 11 de 

Setembro, que é de médios proprietários com a 
cabeça realmente dos grandes pra forçar cada 
vez mais o STR em Riachão ( .. .)"(Ana Amélia, 
Riachão) 

A Insolvência dos "Produtores" 

"Muita execução judicial, quem não conse 
guiu pagar o banco tá sendo executado, foi o 
caso em torno de 13 mil hectares de terra que 
já foram vendidos pra empresas compostas por 
argentinos, italianos, russos ( ... )" (R., Balsas) 

Foi relatado também que em Alto Parnaíba o 
Banco do Brasil estaria executando cerca de 
1 30 "produtores" e, na imprensa estadual foi 
noticiada a situação de insolvência de agricul 
tores de Balsas, estes estariam em situação 
difícil junto ao Banco do Brasil "devido ao 
crescimento dos juros e à falta de produção para 
quitar os débitos. Os juros, que beiram os20por 
cento ao mês, deixaram os agricultores, diante 
da pequena produção que tiveram este ano, 
quase sem condições de saldar a dívida" (O 
Debate, 10.07.1992) 

INDICAÇÕES FINAIS 
Como era seu intento, o Seminário de prepa 

ração para a 7ª Romaria da Terra apontou para 
um conjunto de indicações a serem atingidas 
com o processo de mobilização da Romaria 
(ver anexo). Contudo, gostaríamos de ressaltar 
alguns elementos que achamos importantes, 
para que os movimentos sociais reflitam, no 
processo de elaboração de estratégias de 
enfrentamento das questões que advirão e que 

__j 



jã estão surgindo com o Programa do Corredor 
de Exportação. 

a) É preciso que as informações do Programa 
sejam publicadas, mais detalhadas, e que se 
instaure um espaço institucional de delibera 
ção, onde os diversos segmentos sociais pos 
sam apresentar suas perspectivas. Ao mesmo 
tempo as assessorias técnicas de agricultores 
familiares e pequenos e médios proprietários 
capitalizados devem elaborar uma pauta de 
reivindicações sobre: condições especiais 
de crédito, orientação da pesquisa agro 
pecuária (melhoramento de espécies jã cul 
tivadas na região p.ex.), orientação para a 
extensão rural, obras de infra-estrutura (estra 
das, eletrificação etc.); 

b) Ao lado das preocupações anteriores, que 
dizem respeito às possibilidades de incenti 
vo da produção agrícola local praticada por 
agricultores familiares e pequenos e médios 
proprietários capitalizados, é necessário que 
desde já o poder público seja chamado a 
coibir os abusos que advêm da superex 
ploração da força de trabalho, com: a fisca- 

1 ização sobre a uti I ização do trabalho infan 
ti 1, o cumprimento da legislação trabalhista 
em vigor (carteira assinada, FGTS, décimo 
terceiro), a fiscalização das condições de 
trabalho; 

e) Também merecem especial atenção as ques 
tões referentes ao ambiente. A realização de 
um zoneamento econômico-ecológico da 
região, o controle sobre a destruição dos 
recursos hídricos, das áreas de preservação 
permanente, o controle sobre a utilização 
dos agrotóxicos, a elaboração de uma lei 
estadual sobre agrotóxicos; 

d) Seria também interessante a realização de 
um encontro com representantes de movi 
mentos sociais, de entidades de apoio e 
técnicos de áreas já impactadas pela expan 
são da produção de grãos no cerrado. 

Marcelo Sampaio Carneiro 
é Sociólogo e Engenheiro Florestal. Está em 
fase de conclusão do Mestrado em 
Planejamento do Desenvolvimento na 
Universidade Federal do Pará. ,. 

1 
1 



BIBLIOGRAFIA 
CONSULTADA 

• 
' 

.. 

ANDRADE, Maristela de P. Os gaúchos desco 
brem o Brasil: Os pequenos produtores 
agrícolas do sertão maranhense frente à 
implantação de projetos agropecuários. 
(Dissertação de Mestrado). São Paulo, USP, 
1982. 1 ; 

____ . A modernização da agricultura~ 
a colonização do sul rnaranhense. (Relató 
rio de Pesquisa), São Luís, 1983. 

Cia, Vale do Rio Doce/Superintendência da 
Estrada de Ferro Carajás. Diagnóstico do Corre 
dor de Exportação Norte, São Luí~ 1993. 

Fundação Instituto Brasileiro de Geografia ·e 
Estátí sti ca-l BG E. • . 

Censos Demográficos - 1970, 1990 

Censos Agropecuários - 19.70, 1980, 1985. 

INDICADORES ECONÔMICOS/DESEMPE 
. NHO. DA ECONOMIA MARANHENSE, 

1992! São Luís: Instituto de Pesquisas Eco- 
.~ômitas e Sociais, 1993. · 

KRA YCHETE, Gabriel & COMERFORD, John C. 
A nova fase agrária do oeste baiano: diversi 
dades e ambigüidades. Cadernos do CEAS. 
Salvador. N.132, Mar-Abr.1991. P.30-51 .. 

MULLER, Charles C. Centro-Oeste: Evolução, 
situação-atua!' e perspectivas de desenvol 
vimentosustentável. ln:VELOSO,João P.R.' 
(Org.rêcologíae o Novo Padrão de Desen 
volvimento no Brasil. São Paulo: Nobel, 
1992.P.89-129. - 

•• 

• 

, 

' SANTOS FILHO, Milton. Cerr.ados baianos: 
uma nova região. Salvador: SUDENE/FCE 
UFBa, 1988. Capítulos I e Ili. 

SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO REGI 
ONAL. Corredor de Exportação Norte. Maio 
de 1991, (mimeo). 




