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RESut10 

O trabê.-\lho refer·e-se a c:onstruç:~o do Projeto .Rio 

Formoso localizado no Estado do Tocantins, próximo a Ilha do 

Bananal. Constr·uicl<:> antes da divis::\'c, do Estado de Goiás 11 em 1979, 

responsável pela expans•o da fronteira agricola no Médi~-Araguaia 

com a prodU\;~O de arroz irrigado. 

De infcio a pesquisa dá um perfi~ do proc::esso 

histórico da ocupafi'.~O do Estado de Goiás e especificamente da 

drea em estudo. Como o objeto da pesquisa encontra-se na 

Amazônia, há uma parte dE,•di cc:\da à ex parHs•o de rep1··0<:11.q;:~c> ti<:> 

capital n<:\quela regi3.'o bem como uma nor.~o 1l>obr·e ·f'r·t1nteira 

amazônica. 

() E~studc> levanta quest~o de:\ 

desapropria~â'o por in t.E~l'f~sr.;.f.:• sç>e:::i.Al qw~ r.:onsol idou a obra. O 

Projeto assentadr.> nos moldes empresariais~ emprega alta 

ter.:nologia c:om ifl\~:\rr·dc:·~·· obr·,;\ f:-~spec:i. c'°\1 i. :li:\tla sob o c:ontrc>le de trt~fü 

cooperativas. t~estiona-se a formd~~o destas cooperativas; os. 

conflitos no interior de Projeto e analisa ainda a dfviJa 

contraida pelo Estado para a constru,~o de quas~ todo o Projeto. 

Por· fim, e:> tr,":\bê.o\lho 11 no ül·U.mn tópicc> rela"t.é:\ a 

irH:>olv<i'nc:ic:\ ele:\ Cooperfc>rmoso e coloca como op~~r.> C:l uso de uma 

parte do Projeto, área má aproveitada, para o assentamento de 

Cc:\mponest:~s. 
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INTRODUÇAO 

O interesse em estudar o Projeto Rio Formoso surgiu em 

l.983 quando ainda cursava Direito que me proporcionou uma 

for·ma~~o de 1 inha positivista. Com o curso . de f'ós-Graduar;::!Co em 

Geografia na USP tive condiç~es, com a interdisciplinaridade, de 

ampliar os meus conhecimentos numa vis1"o dialética que me 

facilitaria atingir o meu objetivo, estudar o espa~o do Médio

Araguaia e o Projeto Rio Formoso. 

A escolha do Projeto Rio Formoso dttveu-se a divulga~J:o 

feita pelo Governo de Goic'is a respeito da c:onstruf;!(o de uma obt"a 

de grande porte para o cultivo de arroz irrigado numa ~rea pouco 

conher.:ida~ onde predominava a pecu~ria extensiva. Na época a 

~nica pesquisa no Médio-Araguaia de que tinha conhecimento era a 

tese de doutoramento de Neide Esterci, uconflito no Aragué\ia, 

Pe~es e Posseiros contra a Grande Empresa". O tema tratava de 

uma áreas ás margens do Araguaia!' no Mato Grosso~ portanto, em 

uma outra situa~~o. O meu propósito era estudar o nort• do 

Estado de Goitâs 11 atual Estado do Tocantins. A meu ver, uma pes

quisa no Médio Araguaia, no Tocantins, ampliaria os conhecimentos 



l. l. 

o Projeto deu inicio a expans•o da 'fronteira, 

responsáv<:·~l pela transforma,.:1:\c> do espa~o no Méd:i.r.>···Araguaia, no 

Estadr.> do Tocé\ntins. Uma regi~o anteriormente voltada para a 

pecuária!' cria,.:1:\o extensiva com o aproveitamento das pastagens da 

zona inundada por rebanhos nOmades, onde predominava a 

agricultura de subsistência. A partir da constru~~o do Projeto 

em 1979, a regi:A'c> recebe forte estimulo para o cultivo de arroz 

irrigado, cultura pouco desenvolvida no Estado. O . Governo de 

Ge>iás com r·ecunsos próprios e empréstimos junto ci\o B.N.D.E.S!I na 

época B.N.D.E, construiu a maior obra na agricultura em Goiás, 

numa regi~o de potencial a9ricol.a lantente e em uma árec:\ estimada 

em mais. de dois milhff<:·~s ele hectares de várzeas .. 

Para 'faci 1 i tar a c:ompr·eensa'o de> trabal. ho dividimos em 

04 capitules. O capitulo 1 versa sobre os primódios da oc:upa~~o · 

desde o ciclo dci\S bande :lras, as primei n\s missO'es em Goiás até a 

ocupaç•o das terras no NortE~ dE~ Goiás. Cumpre r·essal tar que 

referimos por diversas vezes a Goiás!' devido ao Projeto ter-se 

iniciado antes da cria~~º cio Estado do Tocantins em 1988. 

O capitulo 2, como o Projeto encontra-se na Amaz6nia~ 

mostra o papel do Estado na expans~o €·1 r-eproduJ;:lCO do capital 

naquela regi~o 11 englobanclc> a quest.;."\'o da fronteir·a. o capitulo 

encerra com um perfil da mi9ra~~o no Brasil e em Goiás. 

O capitule 3 refere-se a consolida,.:~c> do Projeto e 



O capitulo 3 refere-se ci\ c:onsolida~::~o do Projeto e 

sobre o papel desempenhado pelo B.N.D.E.S na constnu;~o ela obra. 

O capitulo 4 trata dos conflitos sociais ocorridos no 

interior do Projeto, envolvendo posseiros e as cooperativas. 

Refere-se também A mit'o-de-obra empregada no Projeto e o 

significado econOmico da implanta~~º da obra na regi~o. Termina o 

capitule> com uma análise da insolvência da Coop•rformoso. 



CAPITt.LO - 1 

OS PRll'IORDIOS DA OCUPAÇAO 

F'ar'l·C entendermos as transforma ~:t'íes c:or·ridas no 

do Projeto Rio Formoso, cumpre-nos buscar no processo 

hist.ôricc> como deu-se a ocupa~:!Cr.> de> Médio-Araguaia, local do 

Projeto, no Estado do Tocantins. Foi o ciclo das bandeiras, séc. 

XVI, o ponto inicial do reconhecimento da regi~o, habitada apenas 

por nativos às margens do rio Araguaia. Havia na ~poca um mito em 

torno da Ilha do Bananal, de lagoa Paraupava. 

1.1. CICLO DAS BANDEIRAS 

As bandeiras que penetravam pelo interior do Brasi l 

iniciaram suas atividades na segunda metade do século XVI. Am 

bandeiras~ organizadas pelos habitantes da Rep~blica de S•o Paulo 

de Piratininga~ par·tiam em busca da lagoa Paraupava. Na verdade, 

esta lagoa seria ~tual Ilha do Bananal e Paraupava era o nome do 
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rio Araguaia. Existia o mito, divulgado pelos indips da costa de 

que havia muito ouro e pt"ata na laooa e nascente dos rios S•o 

Francisco e Paraupava. O •ito despertou um grande inter•sse na 

Cot"oa Portuguesa (ISPA. 1985164). 

Em Goiás, as bandeiras chegaram a familiarizar-se co. 

regiO'es t~o dis'tantes como a mltdio-Araguaia - Ilha do Bananal • 

confluência com o Tocantins. Como subproduto c:t•stas expedit;CSes, 

retornavam bandeiras, algumas vezes, cr,.n ptPquenas quantidades de 

ouro . de aluvi~o dos rios ti..> norte 11 especialmente da• 4reas do 

Araguaia. For•~·-•• "formando, desta maneira, as lendas do ouro da 

lagoa de P~raupava e mais tarde a lenda dos Martirios (Palaci•• 

1972117). 

O primeiro ciclo das bandeiras paulistasia denominado 

por Ferreira de "Ciclo Paraupava", vai de 1618 a 18!\0. Os 

sertanistas deste ciclo, impulsionados pelo mito da lagoa 

Paraupava, partiam da Vila de Piratininga a sua procura. T0mavatn 

como caminho os cursos d· água (mapa 01) pois c>fereciam mais 

garantias contra os indios. U "Ciclo Paraupava" com 38 anos de 

intensa atividade bandeirista, resultou num conhecimento perfeito 

do inteior do Brasil. Constataram a n~o exist@ncia da lagoa 

Pc:\raupava e que os rios Sa'o Francisco e Paraupava (atual . rio 

Araguaia) tinham nascentes independentes. Ao local da faMDsa 

lagoa derci\m o nom.:.• de Ilha Paraupava (hoje Ilha do Bananal). A 

identi'fica~ao 

2/3 submersa 

da lagoa com a ilha deve-se ao fato de per•&nec•r 

na ~poca das cheias de fim de ano. Assim os 



l. 5 

sertanistas destruiram o mito da lagoa Paraupava e possibilitaram 

o conhecimento do interior do Brasil, de tal maneira que os mapAs 

dos Portugueses baseavam-se nos roteiros dos bandeirantes. O 

conhecimento era tal que, em carta de 1622 um jesuitci\ dá o 

roteiro da ida de S~o Paulo ~ Belém pelo interior (IBPA,1978164) 
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Os sertanistas que atuaram no "Ciclo 

descobriram o ouro abundante na regi~o do rio 

l.7 

f' e'.'\!'' au pa V a 11 

F'araupava, 

sobretudo a esquerda do local denominado Martírios, mas a 

perman~ncia das bandeiras na regi~o par• explora~~º deste metal 

tornara-se impossibilitada pela hostilidade dos indios. 

No século XVII, sertanistas em busca de minas de ouro 

pedras preciosas, cujas indicaç~es foram dadas pelos 

bandei nm tes do "Ci elo Paraupava", in tensi ficaram as penetraçeses · 

para o inteior. Estas bandeiras originaram-se de duas dire\;tSes: 

um." d.!l. r.-~gi~o setentrional e outra do centro-Sul (paulista). As 

expedi~~es advindas do lado setentrional navegavam através do 

Tocantins-it alcançando o Araguaia ( IBPA,1975165) 

A partir de meados do século XVII, a int.eric,ri :r.afi:~C) 

dos bandeirantes Paulistas, continuou-se pelo re<.~ime da geraç~o 

de sertanistas. Estas bandeiras, com maior n~mero de componentes 

e melhor .-~qu].padas, reuniam nesta ocasi3.'o até 2~'i0 pessoa~• ent.re 

brancos, mamelucos, escravos e índios, com montarias, armas e 

muniç~es. Seguin\m para o inter:í.c,r· abrj.ndo cam:i.nhos em busca doç 

mesmos locais das bandeiras do ciclo anterior. Os roteiro$ e 

mapas, dedxados pelos sertanistas do ·~Ciclo F'araupava" !' foram 

trabalhados pelos cartógrados lusitanos e davam indi c:a~Nes de 

prováveis caminhos terrestres para as regi~es anter:i.ormente 

alcaniadas pelos sertanistas do primeiro ciclo. Os bandeirantes 

do primeiro ciclo percorriam vias fluviais~ os do segundo ciclo, 
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vias terrestres. Isto dificultava A localizaç:<o das regieJes 

mencionadas pela primeira gera~:<o ele serta·nistas paulistas ( IGPA, 

197516:5). 

Este intenso movimento bandeiris;ta vai culmin•r na 

fixaç1t"o do branco no interior. Muito contribuiu neste sentido a 

descoberta de ouro, ~s margens do rio Vermelho, por Bartolomeu 

Bueno Filho. Em 1725, inicia-se a 1'ixaç~o das bandeiras nas 

regiõ'es Centro e Norte de Goicls. A explorali=:Xo aur:l1'era constituia 

um elemento de colonizaç:<o efetiva do branco proveniente de 

outros nt\cleos populacionais ( IGPA,197:516:5/66). 

Sabe-se que os bandeirantes do "Ciclo Paraupava" 

navegavam pelos cursos d"água com o fim de chegarem à lagoa 

Paraupava, onde os rios da costa teriam suas nascentes. A via 

escolhida foi bastante propicia, pois seguindo por qualquer rio 

da costa iriam, conforme acreditavam, atingir a lagoa, e se 

sentiriam ainda mais seguros contra as hostilidades dos índios. 

Manoel f(odrigues Ferreira <:i tad<:> no trabalho 

(16PA1985167), do estudioso dos roteiros dos bandeirantes 

paulistas do "Ciclo Paraupava", adverte o erro dos historiadores 

em atribuir como sendo meta dos bandeirantes o aprisionamento dos 

indios (Apud, 198:51188/189). Para ele!' os bandeirantes n~o se 

preocupavam com aprisionamento dos indios. Procuravam, antes dE~ 

tudo!' metais preciosos e interessavam-se por quaisquer produtos 

de muito valor, comercializáveis e de fácil transporte. As 
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informa~~es sobre a lagoa Paraupava eram uma indicai;:~o de onde 

poderiam encontrar preciosidades. 

A relai;:~o entre branco e índio representa tend•nci&s 

de relaçetes conflituosas e algumas vezes pacificas. No médio 

Araguaia existem dois grupos indígenas, um deles sao canoeiros, 

os Avá-canoeiros, habitantes da bacia do Tocantins, que 

posteriormente migraram para o rio Araguaia 11 vulc;ici\rmente chamados 

de "cara-preta". E h~ também os carajás, habitantes da bacia do 

Araguaia. 

Os bandeirantes do segundo ciclo, proporcionaram 

mudan~as efetivas no modo de vida dos grupot'> indígenas com os 

quais entraram em contato, subjulgando-os, fazendo alianças e 

obrigando-os a iniciarem ·movimentos mi9ratôrios para 'fu9ir do 

dominio do colonizador e exterminando-os. Estes dois 9rupos 

indigenas, os AvA-canoeiros e os Carajás, encontram-se acuados na 

Ilha do Bananal numa reserv~ criada pela FUNAI!' os Avá-canoeiros 

quase em extin~~o. 

Estas levas de aventureiros, massa naturamente 

explosiva!' encontraram nas circunst~ncias estruturais um 

incentivo maior para a violência. A soberba do senhor de 

verdadeiro exército de escravos!' a agressividade do capit~o do 

mato!' o sadismo!' muitas vezes gratuito, do sertanista contra as 

tribos de indios na'o podiam deixar de refletir nas popula.,:Cfes dos 

arraiais (Palaci•,198~137). 
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1.2. HIBRAÇAO PARA D ttEDID-ARA&UAIA 

O rio Araguaia constituia a via de penetraç:~o em 

direi~º ao Norte. através dele houve os primeiros contatos com os 

índios e posteriormente estabeleceram-se presidies. Mesmo com a 

politica econOmica e de povoamento - idealizada pelo Governador 

José de Almeida, o Araguaia no século XIX, permanecia deserto. O 

povoamento da capitania apresentava-se. a época. com maiores 

concentrait!res no sul e sudeste, no norte!' apenas as 4ireas do 

leste do Tocantins havia alguns inexpressivos povoamentos 

permanecendo a oeste ainda sob o domínio dos indios. 

A regi:ro do Médio-Araguaia foi povoada basicamente por 

migrantes provenientes do Maranh::\'o. Primeiro houve a presenç:a de 

maranhenses!I piauienses, paraenses, e mais raramente cearenses e 

pernanbucanos no Vale do Tocantins!' fins do século XVIII e 

principias do século XIX. Este povoamento devt.,.u-se a interventõ=:KC> 

religiosa e <Jovernamental na forma~~º ele presidie>~• e misseses 

ind:lgenas. O fluxo nordestino do extremo norte ou do baixo 

Tocantins!' iniciado c:om a funda~;ro de Tocantinópol.is por 

remanescentes de Carolina CMA)!I constitui uma zona estável de 

expant>::\'o• ostentada pol'" Tocantinópolis E~ abaY-cando uma importante 

popula~i\'o ri bei Y-inha. A pY-imei Y-a fase d<-:·~ ex pansi:Yo!' ainda ao longo 

do Tocantins, estendeu-se de meados do século XIX a princ:lpios do 

séculc> XX, com a instalai;~r.> d<;-' Filadélfia e Itaguatins. A 

segunda fase 11 nos .~nor..;. 19:.:~0-30!' incorporou as regi6'es de 
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Baba~ul~ndia e Nazaré,. motiyadas pela extrai;~o do babaç:u. Os 

ltltimos regititros de expansa'o dessas popular;:eses datam de 1920 11 

com o povoamento de Itacaj~ 11 Goiatins e Miracema,. motivados por 

noyo e substancial afluxo de imigrantes, originado da Qrande 

perturbafi:~O nordestina da década dos anos 1920-30 que produziu o 

ciclo do canga~o., do qual cidades do Tocantins na'o foram 

poupadci\s (Bertran, 1978186). 

Na década de 1940 as descobertas de cristal de rocha 

no interfl~Yio de Aragua~u,. Cristal~ndia e Dueré proYocaram uma 

migra~~º dessa populai;:'Ko em direr;:~o ao Yale do Javaés 11 Médio 

Araguaia. A garimpagem atingiu os poyoados de S~o Miguel do 

Araguaia~ Barra do Cruz e os antigos n~cleos isolados de 

Araguacema e Couto de Magalha'es. Os pref;OS do cristal sofreram 

queda no pós-guerra, as frentes das garimpagem prosseguem nos 

anos 1950 alcanç:andp o Pará. No lugar do garimpo ficou a pecuária 

de transum::'tncia (passagem periódica que os rebanhos fazem, das 

planícies para as terras altas e vice-versa). (IDEM,1978186) 

1.3. FRENTES DE OCUPAÇAO 

Algllns autores defendem a te~;e d<:\ penetrafi:~O da frente 

de expans~o e em seguida~ pela frente pioneira. Segundo Martins 

(Capitali..a e Tradicianalis.a,197~143) o que caracteriza a 

frente de expansa'o é justl\mente o uso privado das terras 
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devolutas!' em que estas n3'o assumem a equivalttncia de mercadoria. 

Por isso 11 o aspecto c:entral da frente de expans3'o!I assegura 

Martins!' as c:ondiç1"es de vida s.-o reguladas pelo grau de fartura 

e na\"o pelo grau de riqueza. O emprendimento capitalista situa-se 

fora dos componentes da estrutura social da frente de expansa'o. 

exprime 

A frente pioneira, de acordo com Martins (Op. 

um movimento social cujo resultado imediato 

cit145) 

á a 

incorpora;~o de novas regi~es pela economia de mercado. Ela se 

apresenta como fronteira econ6mica. O ponto chave da implanta~~º 

da frente pioneira é a propriedade privada da terra. Na frente 

pioneira a terra n~o é ocupada, é comprada. A terra passa a 

equivalente de capital, e é através da mercadciria que o sujeito 

trava as suas rela~~es sociais 11 ressalta Martins. 

Atualmente essas teses da frente de expans~o e de 

frente pioneira merecem mais aten~~o!I uma vez que a frente 

pioneira pode apoderar-se de uma regi~o inexplorada antes da 

chegada de uma frente de expans3°c>. Temos exemplos na Amaz6nia na 

transforma~~º :i.mediata de terras devolutas em equivalente de 

mercadoria, seja através do "grileiro" ou mesmo grandes empresas. 

O exemplo de Sinop!I Sociedade Imobiliária do Norte Paranaense 11 no 

Mato Grosso, de propriedade de Enio Pipino!I atesta a entrada da 

frente pioneira com a terra produzindo para o mercado. 

Na regi~o do Médio-Araguaia houve áreas desbravadas 
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por migrantes provenientes 1Sobretudo do l'laranh~o e f'ará 11 tendo a 

terra como sobreviv@ncia 11 até final dos anos 50 11 1090 após a 

abertura da Etelém-Eirasilia, o "c;irilo" avan .. a sobre essa regi~o 

incorporando terras de posseiros, mas principalmente as terras 

devolutas. 

A zona do Tocantins solidarizava-se muito mais com o 

Ho~deste e Norte brasileiro do que com o Sul da provincia e do 

Pais. . Esse1S la .. os estendiam-se aos 'fluxos populacionti\is e ~ 

progress~o das 'fazendas de gado tradicionais. O Tocantins era um 

subl\rbio dos sert~es do Maranh~o ~ Bahia (Bertran,1978156) .. 

As 'frente1S migratórias entravam pelos rios Tocantins e 

Araguaia,. utilizavam ainda as picadas abertas pelos garimp•iros. 

Como ocorreu com a ê\bertura dos garimpas de cristal de Pil'm e 

Dueré no Médio-Araguaia nos anos ~;o. Nos anos 40 11 Antônio Siriano 

estabelece a primeira posse no local onde se situa atualmente o 

Munic:i pie> df:~ Formoso do Araguaia, naquf:~la época pertencente a 

CristaUtnditft. C-luando Siriano chegou a regia'o era coberta de matas 

povoadas por indios Carajás e Avá-canoeiros ~ por animais 

selvagens; construiu o rancho em plena área indigena. Siriano, 

entretanto, procurou manter um relaciomanento pací'f:ico com os 

nativos, sem agredi-los. Sentia, na verdade, um certo medo, 

sobretudo dos "cara-preta" ou (Avá-canoeiros) indios hostis. O 

rancho de Siriano" situa-se ê\inda no mesmo local e encontra-se 

bem próximo à gruta antes pertencente aos indios, agora 'faz pa~te 



da Fazenda Babier, do Bradesco. 

o velho Siriano reside no mesmo local desde quando 

chegou com a 1'amilia do l'laranha'o. Os :lndios 11 porêm n:ro habitam 

mais ali, 'foram acuados pelos brancos na Ilha do Bananal. O 

choque envolvendo a 1'rente de imigra~:!Co e os indios dizimou parte 

das tribos, restaram as reminiscências arqueológicas 11 inscri~~es 

em grutas 11 uma delas desprotegida e pertencente a uma propriedade 

privada do Banco Bradesco, Fazenda ftabier. Com a expans•o do 

capitalismo ao trans'formar a terra em equivalente de mercadoria 11 

os (tltimos trat;os dos indios fora da Ilha est~o condenados ao 

desaparecimento. 

Alguns anos depois chega um outro desbravador, 

Pantale3:'o, segundo in'forma~CSes de antigos moradores de Formoso, 

abriu picada e estabeleceu-se próximo de Siriano. 

1.4 DESCOBERTA DO 6ARll1PO DE CRISTAL, SUR8E FORl"IOSO DO ARAGUAIA 

O garimpo inicia-se em 1949 11 é descoberto em área do 

"Véi Panta'' (Pantale~o) e posteriormente deu origem à cidade de 

Formoso do Araguaia. A história do garimpo pode ser muito bem 

narrada por um garimpeiro da ~poca, Manoel Rodrigues Carneiro. 

A seguir transcreveremos trechos da Rntrevista com o 



Manoel Carneiro mantendo a linouagem regional: 

originou 

M6i1 vi110 pr'aqui 11 trabliava i1 lutrt, Entao, tinha u1 &tu RailllftdD 

••• Rai1URdo llultqut "'' t priH dnu Alarito ai, ftrrtro ••• t o vti 

Pantlleao Corria que 11rava daqui Htt ltfu. Entao Raitunllo llultqut vt a 

c11a llo P111ta. P111ta di111 qut i110 aqui t lugi de caçl. Tinha Rito 

v11do do ca1po naquela tpoca. E1tao 1 Panta ftiz 1111 picada Ili li 1tt 

aqui. (da faz111da dtle att For1110 111 Araguaia) Htt ltgua daqui ll. 

Agora aqui tra gerais, aqui nu1 1orava ningut1, aqui ira ponto dt ca,a do 

vti Panta. 

•Ondt CDleiDU a cidadt qut ele c1~1va. Ai quando Rai1undo llultque 

dtscobriu, vti 1ais tlt aqui, o vti Panta de1cobriu cri1tal aqui. Voltou 

a Duert, chtg111do 11 Duert, eu vii 1ai1 111. Entlo n6i1 vie11 pri cl, 

vi110 dezoito haltn, Vii t1 1949, no lt1 de 1ar,o, ti 1949, n6i1 chtg110 

aqui, ai dtscallri11 o cri1tal. Ai fai chegano gente, Ai cu1 treis 11i1 

tinha 1ai1 cinco 111 pe11aa. A terra tra descoberta naquela tpaca, ningtl 

ne1 ouvia fali ti agri1en10 aqui, nu1 tinha posstro, nu1 tinha ningut1. 

Prl ci da vti Panta nU1 tinha ningut1, era 16 lndio, 111e caraji qut hoje 

chua javat•. 

a garimpo deu origem a um pequeno 

a atual cidade de Formoso do Araguaia. 

povoado 11 que 

Na época da 

extra~;;\"o do cristal 11 o vil.arejo vivia em meic> a violf!ncia 11 sem 

conhecer a justi~a. Mandavam os mais valentes e os mais 

corajosos. Os homic::ld:i.os eram rotina e For·moso ostenta ainda ho.:ie 

um · cemi tér:i.c> dos mortos das violf!nc:i.a!:> praticadas na époc:a do 
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garimpo. Várias pessoas encontraram a sorte no garimpo e deixaram 

a regi:rc> com muito dinheiro a procura de outro local. o 
garimpeiro n:ro tem interesse em 'fixar-se na terra 11 quando o 

cristal termina ele abandona a terra e sai a procura de nova 

extra~1Xo. E a ilus~o do enriquecimento na busca do eldorado. HA 

aqueles que saem mergulhados na miséria li trabci\lham como 

escavadores, bra;ais. Se tiveram sorte logo gastavam a pequena 

fortuna numã noite no bordel. (Os garimpes geralmente · esta-o 

infestados de prostibulos) e ao amanhecer, retornam às minas na 

tentativa de encontrar outra vez a sorte. A esperança é a dnica 

arma que os faz persistir nesse trabalho ~rduo e arriscado. 

O cristal depois de ser extraido na forma bem 

primitiva seguia parei\ o Rio de Janeiro, onde se realizava 

melhores negócios com a obten~•o de um valor bem maior e seguia 

dali par-a·-· outros mercados no exterior!' para paises desenvolvidos. 

O transporte da mina para o Rio era realizado por via aérea 11 

havia um campo de pouso no garimpo e quase que diariamente 

pousava um avi~o para levar os cristais. Nos meses de estiagem 

seguia também por via terrestre em carros de boi até os lugarejos 

mais próx~mos de escoamento para atingir o Rio de ~aneiro. A 

regi:ro de> Médic>-Ar·aç1uaia 11 no Tocantins teve várias m:i.nas de 

cristal de rocha~ aliás foi um dos atrativos de migrantes do 

Nordeste' e do Norte do f'a:C s em bus e: a de mel hor~~s c:ond i J;:3e~• de 

vida. Cidades como Dueré!I Cristal~ndia e Formoso do Araguaia 

foram outrora minas de cristal. 
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Manoel Carneiro relata a forma da venda do cristal: 

•toe, o 1ari1po tra o 11guint11 A 111t1 arrancava o cri1tal, vindia 101 

11portldO. •o. 11port1dO 11Yava para 1 Rio dt Jantiro•. 1 llllD't"°' 

f uncimava e- o ilttrltdiario Ili liu ,.,.. DI 11rcMDI CDMMidorn. 

•Era Hugo, tra lltvtrcino llrrn, tn Yi1in. Yindia ,,.a nu povo 110 

levava pri o Rio. Yindi1 pra "igutl 60ltl qUt n11 llolt '°'ª li 11 

Ar19u1lna lloj1. Ai 1ln vindi1 para os 11port1dO, qut Unha os 

inttrltllilrio, nt? qut t 11 f1i1qu1rn• •• 

•t1v1 1uit1 gente qu1 inrlcO, tu pelo 11nn 1tlllorti 1inha vida aqui COI 

91ri1po, COI cri1t1l. Eu 11r1v1 li na faztnd1 1 11u1r diztr tu 1or1v1 11 

l11biol, COlprti 11u1ndo tu 1al daqui 11 53. 511 f1i-11 11bora daqui 11i1 

jl d1i11i doi1 11nro1. Sou dt Ar19ualn1, 10U filho dt lllr1nhtn11 11i1 jl 

nasci 11 &oi&s•. 

Manoel Carneiro explicou como extraiam o cristal de 

rocha em Formoso: 

•t1v1v1 CUI pic1r1t1, aqui nU1 tinha 11quinirio. Tir111 pri li 1 jo9110 

fora att na hora qu1 topava, quando ac1rt1v1 in ci1a, ia arrancano. As 

vtiz tu tirava pri 1i1, 11i1 tu ia cava, 11 vtiz tu botava dois hDll, 

tr1i1 llolt, pri f azt o Mlraco, ColD 11ri1p1ro dt 16cio, tu dava o rancho, 

1 triia t '" 501 do garilptro t 501 do dono•. 

O processo de exportaJ;~o da rocha erC\ bem primitivo 

como pOde-se observar. Manoel Correia chegou a área do garimpo 

como garimpeiro~ logo comprou um lote e passou a ser dono da 

atividade extrativa e com o emprego de m~o-de-obra a meia na 

extra~•o do cristal. 



1.4.1 Vl~JA NO BAR1t1PO 

O caraJá, um mesti~o descendente de indios da 

viveu na época do apogeu do oarimpo quando Formoso do 

era um simples amontoado de barracos em meio • enormes 

relata algumas viol@ncias ocorridas no garimpo1 

Hi! 1ai1 ti1hl brita 1111111. Dut vt n1i1 YllO 11 •• casa da Pa11arinhl, 

ela vai cantl prOct q11l1 tn 11i1uinha n11u 1n11tttpDdo11ri1po•. 

29 

regia'.0 11 

Araguaia 

buracos, 

A Passarinha era uma prostituta da época do garimpo. 

Ao relatar histórias desse tempo 11 assegurou que era raro o dia 

que na"o amanheciam dois ou três cadáveres nas vielas do garimpo. 

Inesperadament.e.--por motivos 1'l\teis poderia ocorrer um homicidio. 

A lei era do mais forte. De acordo com "Passarinha11
11 ocorreu um 

1'ato que 

autoridade 

regil'o de 

ilustra a propor~~º da viol@ncia e da 1'alta de 

em Formoso. O delegado de Gurupi 

Formoso do Ar•guaia sofreu amea~a 

responsável 

de um dos 

valent6'es e s6 na"o morreu,. como afirmava o próprio &gressor1 

•Porqae D dtlttado 111ur1v1 uaa crian,1 10 colo quando 1u 1ntr1i 11 

delt11cia•. Pttli• ID dtlq1do • copo CDI 1tu1 ,,.. Ytr H 111 1Dlt1Y1 a 

crian,1, CDID isso alo ocorn1, 1 Ãlttado HhDl-st dt Hr 11il na 1111 

Ylti111 llo cri• Mrure. (Pnurillall 

pela 

ditos 

Com o aparecimento do garimpo, surgirê\m os conflitot> 

entre os garimpeiros, os posseiros e os indios. As maiores 

persegui~~es ocorreram contra os Avá-Canoeiros, indios mais 

arredios. Vulgarmente denominados na regit\'o de indios "cara-
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preta"!' viviam às mar·gens do Tocantins. Os Avá-Canoeiros s~o um 

grupo indígena oriundo da bacia do Tocantins. A cisa'o do grupo 

parece ter ocorrido na terceiro década do século passado, onde um 

grupo permaneceu na bacia do Tocantins e o outro grupo migrou 

par-.:\ a bacia do Araguaii\. Essa divis~o ocorreu devido a 

penetra~~º do homem branco em áreas desses indios"(l6PA,198~189) 

O outro grupo indígena existente na ~rea ~ o Cari\jà. 

Atualmente os Carajás encontram-se nas praias do Rio Aragl\cda 11 • 
tendo os maiores n~cleos na Ilha do Bananal, que constitui hoje o 

Parque Nacional do Araguaia, de acordo com o Decreto nQ 47.570!1 

de 31 de dezembro de 19~9. (16PA,198~194) 

Os garimpeiros encontravam-se em terra indigena, por 

isso a reaç~o era normal e veio logo provocando a morte de 

vários brancos. Os garimpeiros para afastarem os nativos chegaram 

a contratar um grupo de exterminadores, na época denominados de 

ca~adores de indios!I com o intui to de permegui-lo5 e mat.t-lc>s. Os 

casos contados sobre e11tes cci.ç;adore!". séKo diversos: dizem qw:~ 

havia um tal de Coriolando; matava os índios e jogava ·o fígado 

para os cachorros. As atrocidades contra os nativos eram fortes e 

sobre elas surgem estórias das mais estranhas criadas pelos 

antigos habitantes d~ fase do garimpo. 

•o indio ocu,iv1 no inYfrno ••••• tlts llld1v1 •• Jllai ''' ci (invtreo t o 

ptriodo dt tnchtntts 10 ~io-Ar1911i1 c1nsltlo ptl11 fort11 clMlv1s) 

pruqut n1quel1 t11po clluvi1 11ito, 1 llh1 tnchi1 t tlts vinha pra ca. 



Elts i11 ficA li 10 brit1d0, 16 t11 c1111 dt pldr1 f1it1 por °"ª 
•• n1tur1za. Att ua tnpo dnu ti11lll rtd1 •1111 1i11d1 U , nt11I c111 dt 

ptdn, rtdt dt palha•. 

•Aqui 11111 tinha ninph, 1111 llldava todo topo 1q11i, dv•t1 o vtrl1 t a 

inverno, •tara, no tu,a do invtrno, 1111 lldan pr• ct•. 

•1nt1io apar1cia tsHI ltllOI 11di11 que vivi ,ar ai, 11111 jant, llab t 

da aaa tribo CaraJA. Er11 11di11 Jl 11nu1, 11iu 11 riba da 1nt1 

aqui. Agora o •tara-preta• (AvA-Canotira) 1nd011t1111fo 1uito 111i11I por 

ai (11pecific11tnte 1ado), 11i1110 uni indio que ningutt via 1111•. (llA-

m CMllEIRO) 
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Os indios tiveram suas terras confiscadas e perderam o 

nomandlsmo com a chegada do homem branco através do garimpo e da 

pecuária. Em 1977!' toda a Ilha do Bananci\l estava tomada por 

posseiros, criadores de gado e!' por esse motivo!' os Carajci foram 

abrigados a abandonar o relativo nomandismo, que era essencial 

para que pudessem manter seu antigo padr~o de subsistência 

("Sílvia Hovaes" l&PA,19851109) Ha época das cheias , os indios 

migram da Ilha do Bananal para os vales secos. Ha seca 11 retornci\m 

a Ilha. Quando vem o periodc> chuvoso, e com a transformai;:::Ce> da 

terra em equivalente de mercadoria, os indios ficaram totalmente 

acuados na Ilha do Bananal. Suas terras foram "griladas" e aos 

indic>s restaram apenas as reservas dentro da Ilha e, mesmo 

assim, obrigados ao convívio com diversos pos.seiros ilegais nas 
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suas l\l timas e poucti\s terras. Os Av.i-Canoeiros 11 de origem mais 

rebelde lutavam contra & invas~o do homem branco, muitos 

morreram, uns poucos individuos &inda vivem na Ilha. J~ os 

Caraj.is, em n~mero maior vivem nas aldeias às margens do rio 

J~vaés, integrados por•m, ao modo de produr.~o capitalista. O 

empresário extrai a renda da terra do indio e explora a m~o-de

obra com a compra da for~a de trabalho quando, por exemplo, os 

nativos pescam o pirarucu e o transformam num bacalhau. 
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1.4.2. DECADl!NCIA DO BARittPO 

A decadOncia do gari•po marca a passagem da fase de 

extra~~º de cristal de rocha para a pecuária e que prosse9uir" 

como principal atividade no Médio-Araguaia, no Estado do 

Tocantins até o surgimento do Projeto Rio Formoso 19 em 1979, -

implantado pelo Governo de Goiás. A partir desse momento, tem-se 

a fronteira agricola. 

No inicio dos ano• 50, o cristal entra em declinio em 

Formoso" nessa época já considerada vilarejo. Inicia-se a 

debandada de garimpeiros em busca de novos eldorados e há aqueles 

que preferem abandonar a atividade do garimpo" pois 
•• 

constituíram "familia!' constl"uiram moradia e ingl"easaram aos .- . 

poucos na pecuária. Neste aspecto a regi~o promete @xito na 

pecu.iria ao o"ferecer uma intensa várzea naturAl. 

A decad@nciC\ de> garimpo pode ser bem .entendida nas 

palavras de dois gal"impeiros da época 19 Manoel Cal"neiro e Alarico, 

moradores de Formoso do Araguaia. · 

•111, tlt 11fr1qwcn 11 1953. U t~ 1 fid r1i1, 53 ••• 54. Ai o 

'°'° IHO, ••• ''' llMioi. Ai fitt •i 16 11 JllHH, 11- f11tntltro, 

•ltu tlltrti11tlzi1ho. Ai D 1ari1,o 1c1110, l11Urtt 1 "t116ri1• • 

... tinu "' 11un vtndt o 11d1 1~i 11q11l1 t,.,n, tnUo ,u111llo artiu 

D llrÍIJD, 6 trazia D lldD ,,, 11U prl 1~ou9•, 1t! Eltlo tilM -.•ln 



YICI bonit1, 1qu1l1s c1r1 que fiCIYI 11 Ytno 11511 YICDlll bonit1, '° 
co1prl ns1 11 1 nua VO 11ti nao, VO solti 11 t i1 co1prano. Aquel11 haH 

qu1 tinh1 11i1 candi~lo i1 cotpr1no 1 l1r1a11,n11 i1 prl canto n11hu1 

porqu1 1r1 p1sto d111i1. E a1 foi juntano aqui t 1coll. E 11 foi tirano 

t1rr1, tirano terra, tirano terr1 1 111ituano 11do. Ai 1r1 111ito blll pra 

cria, todo 111ndo qu1ri1 cria u11 vaca t foi a11ituano 1 o 1ari1po lar90, 

c1b0, foi 11bora prO Parl, prO 11Drt1 t pru &oils, la1biol, Chiqutirlo. Ai 

ficO 16 n faztndero•. (lllaatl Clntlro, 1987), 

1. :5 A OCUPAÇAO DAS TERRAS NO NORTE DE BOIAS 

O século XX veio encontrar Goiás com uma economia 

estagnada e sustentada praticamente no oado. A abertura de · 

estradas rodovi~rias e um avan~o das linhas de estrada de ferro 11 

na sqtttida décadê\ 11 ensejarê\m uma diversificar;::Xo de nossa produfi:~O 

rural. Mas apesar da maioria absoluta da popula~1'o residir no 

campo 11 ainda poucos interessavam-se pela aquisi~~o do dominio das 

terras. Só na quarta e quinta décadas 11 com a mudan~a da capital 

para Goiânia 11 a implantat;:lo da Co16nia Agricola Nacional ele Ceres 

e o inicio dei\ constru(i::lo da estrada que depois seria chamada de 

Belém-Brasi lia 11 ativou-se o interesse pela aqui,;-.i fi:~O das terras 

quase todas ainda de domínio p\lbli co, salvo em algumas regi.,es do 

Sul do estado.(Sui••r• .. ,19731223) 

O processo de legal i za~~o tlc:\S terras do Sul "foi 
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facilitado pelo Instituto de Registro Paroquial, de que a quase 

totalidade havia sido objeto, permanecendo a posse por parte dos 

herdeiros e sucessore$ dos registrantes. A aquisi~~o do dominio 

dos imóveis rurci\is na regi~o Sul, diz Nidion Albernaz 11 (ci:tada 

par Sui••r••s,19731222) faz-se de um modo geral de marieir-a 

tranqúila e continua. O "grilo" ci\conteceu esporadicamente e n~? 

teve o caráter de especula~:Ko ou adul tera~:l(o de doct,tmentos, 

visava a "legalizar" posses consolidci\das 11 pois o governo, via de 

regra, só outorgava titules de domínio a poucos privilegiados. 

Tratava-se, assim., de terras já integradas ao processo produtivo 

ou brechas a serem imediatamente ocupadas. 

A ocupar;::to do Norte de Goiás, atual Estado do 

Tocantins, deu-se de maneira especulativa ao transformar a terra 

em reserva de valor e com isso, no surgimento de latif~ndios. A 

aquisiç~o da maioria das terras veio de "forma 'fraudulenta 11 

através do "grilo". 

o grileiro é um alquimista. Envelhece papéis, 

ressuscita selos do Império, inventa guias de impc>stos 11 promove 

genealogias, dei-se como sabendo escrever velhos urumbebas que 

morreram analfabetos, emba~a juizes, suborna esct"iv~es. Ai estleo 

as características principais do grileiro. (As••lin,1982134) 

Goiás 

Em 1957, o Instituto de Desenvolvimento Agrcirio de 

IDAGO decide medir as terras do vale do ~avaés. Envia o 
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primeiro agrimensor àquelas terras. Após o término do garimpo 

'ficaram poucos moradores na Vila de Formoso e outros dispersos 

pela redondeza. Os camponeses da regi~o nKo se preocupavam 

naquela época com a delimita,.::Ko de suas 4'reas1 a decistco dom 

loteamentos pàrtiu do IDAOO. Essa divis~o dos municipios em lot•s 

favoreceu a a~~o de "grileiros". O IDAGO funcionava como uma 

imobiliária, com os lotes demarcados tornava-se ~~cil dar-lhes 

uma destina~ao. 

CJ primeiro passo para a legaliZaf;:Ko das terras 

constitui-se nas é\~t!1es discriminatórias. Estas a~CSes servem para 

conhecer os documentos dos donos ou posseiros. Após a 

discrimina~~º• as terras so'frem dem~rca~~o. Averigua-se ainda se 

a cadeia dominial* se está perfeita ou se falta ~ memorial 

descritivo**· O Direito é positivista, portanto considera 

proprietário quem tem titulo registrado em cartório. Este 

documento torna-se verdadeiro até prova em contr«\rio 11 "Jures 

Tantun". 

Raimundo Carneiro viveu o pel'"iodo da meditt:~o das 

terras e relata alguns acontecimentos• 

lllTA 

• CADEIA DOllI•Ill PERFEITA - IÍ1"ific1 Ili corr11t1 dt dOCUlllltOS inteir111nt1 CD1pl1t1, do tltilD ID 

pri11iro. As ttrr11 11tt1 tinhl1, 1tr1vtl de d1cl1r1,1o dD ,a111idor, DI r11i1tro1 n11 p1r6qui11, o thlllllD 

rttiitro paroquill. EI 119uid1 vtio 1 rttiltro üript6riD IDI Clrt6riDI dt Rtgiltro H 116vtil. 

tt llEllORIAL DESCRITIVO - t 11 docu11nto Dlldt 11 tncontr11 11crit11 11 divi111 t confrot1,e.1 dt 11 

t1rrtno.(K1l1on Rodri9u11 lllrtin1 - Clrtilh1 d1 Rtfor11 Agrlri1 - 1987169/73) 



•E t11 att o 1gri11nsO -u• ftz isso, tA 11, to Orival. Todo 1111 

lat11111to •aqui foi stu Oriv1l qut ftz. ,ri11iro 19ri111se -ut 11diu 

aqui. llldiu HH t1rr1 tMa, Lot11111to &utltr1, Lot1u11ta Pato Assado, 

Lot1111nto L1901 For1011 t tudo foi 111. 

•A gril191 t o seguinte, foi depois que Orival ltdiu. O Oriv1l ltdiu t 

f icO 111it1 t1rr1, 1Uit1 t1rr1 111 lkllo, 11is lldida, lot11d11 11 

1pr11111tO diversos grileiro 11, ali. Elts 11diru 1Uit1 t1rr1. Ptlo 111101 

1111 v1rjao tlts dtixaro tlt toda lfdido, todo lttlido, o lot1111nto L19oa 

ForlDSI, Dlldt to Projtto hDj1•. 

3EJ 

Antes da medi~~º hci\via muita terra desocupada" 

devoluta,. como afirma Manoel Carneiro e os demais moradores 

daquela époc:a. 

registros do 

Apôs 

IDAGO de 

loteamentos,. pode-se constatar 

1957 que os lotes foram quase todos 

ocupados apenas no papel,. por pessoas desconhecidas, v'-rios nl(o 

eram sequer agricultores. O próprio Instituto de Terras de Goi~s 

distribuia os lotes aos ci\paniguados e aos intermediários que 05 

revendiam em Goiás e em outros Estados" principalmente em Minas e 

SKo Paulo. Desde que o lote tivesse um posseiro fictício emitia

se o registro e assim tornava-se fácil a transfer@ncia. Seria o 

"grilo" oficializado entre o governo e os corretores,. n~o havia 

necessidade do envolvimento de mais pessoas~ haja vista que os 

documentos dos lotes eram emitidos pelo próprio Estado" 

ficha reconhecendo um direito de propriedade. Em um dos itens da 

cadastral do IDAGO pede-se o n~mero de lotes e as condi~l5es dos 

mesmos" os vendidos~ os ocupados e os disponiveis. Em todas as 
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fichas cadastrais do IDAGO referentes aos municipios 

Cristal~ndia e de Formoso do Araguaia estes dados encontram-se em 

branco, deixando uma incógnita do controle dos lotes. 

O loteamento Lagoa Formosa, parte desapropriado pelo 

Projeto Rio Formoso, apresentou um nl\mero de 35 lotes, após o 

loteamento nos arquivos do IDAG0 11 todos os lotes estavam ocupado~s 

em 1957 ano de homologa~~º de> loteamento. O mesmo ocorre com os 

loteamentos Pato Assado, Lagoa Grande e Gameleira, contém apenas 

alguns lotes pertencentes ao INCRA e os demais ocupados. 

De acordo com Manoel Carneiros 

•11 tpoca 11 que Hdiu Jl tinlll pos11iro, poucos pn11irot. Tinhl o 

ltoni Pereira, o lttltdito hrtira, irdo, tinha 1 1011 Pereira, 10rr11, 

irdo dele. Ttt o Chico Cant•ti, ttt o loca l1rrD1, AWID Atuiar, Dotin90 

6111, zt 81111 Rli11111do Paillo, antn 111 Hlli111 J6 1r11 ,0111ro. lnt 

Dorot11 t•bh. llo trl 111ncipado 1inlla o 1111idpio dt forlOIO do 

Ar19u1i11 pertencia 1 Cri1t1ltndi1. lu1ndo cltttO 1 11diçlo, todo 1undo 

tinh1 seu direitinho dt po1111 todo lllftdo1 incl11ivt 1 1inhl. 111 filei 

pro 1111hor ll'le eu 1ind1 hoJt tenho 1inh1 fazenda de, lllnotl Rodrigun 

Carneiro. Rinhl f1ztnd1 t 1191111 10 projet1, 11i1 o projeto RUI 

dts1propriO nlo. 

Isso depois que coae,o 1 lftli,ao 11 foi c~ano ••• nst 1r1 o ,avo que 

ti1hl 1q1i n1 tpoca. Inda tinha 11il, 11i1 11 nu t11htcil. 1150 t 1 

pri11ir1 pessoa, d11 pri11r1 pnlOI qae chlgt 111111 li 50. lllil li lllOS 



11 51, 52, 1111 povo cflttO aqai. Et 49 foi dt1cobtrto i110 aqui, antes 

disso s6 tinha o Puta, U fora llaqai Htt ltgua, Pantaleao Corrtia, 

Alfredo Correia, iraao lltlt. T11 o filllo lltlt ~i. Aqui nu1 ttt 1tnlMll 

holf do "' t11po aqui. E1 canhe,o o non att llo priHro carro ~' tntrt 

aqui: ª&llCª, d1qaelt1 "'rodava aqui n1 fr111t1 11111, 11nivtl1 to dono 

c~111v1-11 Osirts•. 
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Nessa época Formoso do Araguaia encontrava-se numa 

situa~~º de dificil acesso, apenas através das picadas ou de 

avi&'o. 

Ai n6is f ize10 o c11po de 1viao 11 oh, o piloto era &treino llrro. 16is 

qu1ri1 11i, SI.ia dt aviao prA Cri1t1ltndi1, saia prA Duert, nu1 tinha 

6urupi, tinha n1d1 ai ob. &urupi t u11 cidade llt 54 prA cA e aqui dt 49. 

A ntli"o llt Burlipi CDlt~ n 54ª (ftanotl Caraeirol - Burapi tncontta-11 

As ·11rgen1 da rodovia lllt.-lr11ili1, 1 600 qailOtltros de &oitnia. 

Ai 1uit1 gente viu 1qu1l1s 11t1 foi tralaliA de lavoura IA. Tr1b1iA dt 

lavoura na btra d1qu1la picada p1n11no HllD que 1 IR tinha que passi ali 

e coao de fato 1conttctU. Dai ji tinbl For101D, dai f izero 11 picadinha 

p'aqui. Fizero as pit1d1 11111 Cueca, tos holt qut vinhl de carro, E o 

Francisco Cueca, Jctao Cueca, 1r1 dono dos carro que vinha aqui. P1111v1 

quatro dia de 6urupi pi chftj aqui n fDrlOSO do Ar1gu1i11 (llinotl 

Canttiro), 

Nidion Albernaz, citado por Guimar~es (ob.cit 

1973:223) fixa a década de 50 como aquela em que come~ou em Goitt\s 

o processo organizado da "grilagem". Em 1955~ ele se lembra, era 
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promotor de justi~a na cidade do Peixe e, vindo votar em Goiania, 

encontrou a estrada que 5eria a Belém-Brasilia em Porangatu. Mas, 

afirma!' na verdade a "grilagem" corria mais do q\.te a estrada, 

porque em 1955, já havii\m sido consumados os "grileiros" da 

fazenda Canoan~, em Formoso do Araguaia e da Mata do Gurupi. 

A Fazenda Canoan~ às margens do rio Javaé~ constitui

se no maior "grilo" do mun:Ccipio de Formoso do Arac;auaia, pertence 

ao BRADESCO. Possui uma área de 135 11 9'72 hectares e 23.000 cabe~as 

de gado, segundo ficha cadastral do INCRA!' levantamento de 1987. 

Quase toda a área da Fazenda Canoan;;t pertencia aos inicies AvA···· 

Canoeiros, era área de ca~a dos indios numa parte da Fazenda 

denominada de "mata azul". Para legaliza~Zo das terras, o 

BRADESCO expulsou os :Cndio~ aliciando um dos caciques 11 o Eliseu, 

que recebeu gordas compensa~~es para a retirada dos indios. Livre 

dos índios, destruiram todas os resquícios das aldeias e passaram 

para o processo de legaliza~1{o da área. H"~o se levou em conta 

estudos antropológicos e nem imagens satélites que comprovariam a 

existência de indios na área de Canoan~. Atualmente~ há uma 

escola agrícola do BRADESCO, considerada maior daquelas 

tâ\mbém pertencentes ao banco espalhadas em todo o Pais. Cria-se 

gado de corte na fazenda, em torno de 23.000 cabeças do gado 

nelore, dados de 1987, INCRA. 

O grande impulso para o inicio da corrida às terras do 

norte de Goiás, atual Estado do Tocantins, surgiu com a abertura 
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de estradas por Bernardo Say~o principalmente a Transbrasiliana 

prosseguindo até Ceres, depois atinge Porangatu. De Ceres 

adiant.e, ressCAl ta Guimara'es (ob.ci t.,19731223) "a praga da 

•grilag-• alast.rou- cCMH> erva daninha. A partir do .a••nto -

que se acreditou na constru~•o da estrada e, depois na mudan~a da 

Capital Federal, forjar ou falsificar docuaentos de terras 

públicas e vend•-la• no Sul do Estado ou do Pai• passou a ••r u• 

neg6cio da China. U.a da• t•ticaa •aia ••pregadas na "grilagem• 

era a figura do usocapi•o ou do invent•rio, •• seguida, divis•o • 

ou demarca~•o e finalmente registro t.orrena•.• 

a RE&JSTRD TDRRENSs As1i1 chla1do 11 holtn1111 10 seu id11liz1dor, o 1111tr1li1no Robert Torrtns, t11 por fi1 

induzir o d111inio sobrt i16vel rur1l, rtstuirdando-o contr1 o risco de r1ivindic1çlo de terceiro. 

Stu r19i1e foi instituido no Brasil pelo Decreto nt 451-1, dt 31 de 1110 de 1890 t 1p6s p11s1r por UI ptr1Ddo 

dt v1cil1çlo sobre IUI vitfnci1, foi, 1fi11l, r1tificldo pelo C6digo de Processo 111/01/73) re1ti119indo-o, 

portl, 10 t1bito d1 propritd1de rur1l. 

Co1 1 certidlo d1111 11tricul1, tsti o proprietirio 1pto 10 pleno exercicio dos 1eu1 direitos d111in1i1. 

(Roberto 81rctllo1 dt lli91lhle1, Dicionirio Jurldico, 3q, vol. Ed. EDC), 



CAPITlLO - 2 

ESTADO E EXPANSAO DO CAPITAL NA Al1AZl1NIA 

2.1 POLITICA DE INCENTIVOS FISCAIS 

Um dos pi lares; de nosso trabalho é a. quest~t1 dofü 

incentivos e j. nsen~~es fiscais adotados na Amazônia no regj.me 

militar. Após combater todas as formas de luta pela posse e uso 

da terra pelos movimentos camponeses e de intervir nos sindicatos 

operários e camponeses" o governo de Castello Branco ingressou na 

poli ti ca ele estimulo à entrada de capi tah> estrangeiros e de 

ativa c:oopera~lto técn:i.ca com ag@ncias internacionais. 

No Brasil, a ocupa~~º da Amazônia, assim como de 

outras regie'es; pioneiras, raramente obedeceu a uma estratégia de 

planejamento regional por parte do governo. No caso especifico da 

Amazônia, pode-se falar em estratégia de ocupa~~º a partir de 

meados dos anos 60, quando o novo regime instalado em 1964 

resolve formular determinadas metas de trabalho, teoricamente 

adequadas às caracteristicas regionais. A filosofia que orientava 
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tal projeto enquadrava-se ent~o no binômio veiculado p•las 

autoridades: segurança e desenvolvimento. Em outros termos, isso 

significava o reconhecimento da necessidade de ocupaç~o da 

fronteira por motivos de segurança, e por necessidades de 

desenvolvimento sócio-econômico. Observa-s• uma importante 

participaç~o do Estado neste processo mediante a cria~:Co da 

infra-estrutura e a concess~o de incentivos para atrair o capital 

privado, nacional e estrangeiro. Ademais 11 caberei ao Estado 

promover vários projetos de colonizaf;~O social, dedicando-se 

também a regularizaf;~O fundiária e a administl"af;:Co dos conflitos 

pela posse da tel"ra.(Rattr•r e Udry,1987111/12) 

Em 196~-66, o ent~o denominado Banco de Crédito da 

AmazOnia editou o •1nv•sti...,to Privil•Qiado na Alaazõnia•, 

tratava-se de um manual para a orientaç~o de contribuintes do 

imposto de renda, isto é, "empresários e empreendedores", para 

investir na AmazOnia com os recursos decorrentes da política de 

incentivos fiscais federais. Dizia que era um grande negócio 

investir na AmazOnia, porque ela oferece-lhe os capitais de que 

necessita o seu empreendimento. Ent~o 11 o governo federal e os 

governos estaduais e territoriais da regi~o já estavam tratando 

de estender à Amazônia os mesmos mecanismos creditícios • fiscais 

que estavam ~avorecendo a acumula~~º capitalista no Nordeste. O 

que a Superintendência de Desenvolvimento do Nordeste (SUDENE) e 

o Banco do Nordeste do Brasil (BNB) estavam realizando na regiro 

nordestina~ em favor da cria~~º e expans~o de empreendimentos 
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Cci\pitalistasl' sem afetar as estruturas sociais da regia"o, o Banco 

de Crédito da AmazOnia e a SPVEA estavam tentando estender para a 

regi~o Amazônica. (l~I,19861223) 

A lei ng 4.357 de 16 de julho de 1964, j~ havia 

estabelecido que as pessoas 'tisicas poderiam abater até 50% de 

sua renda bruta para . subscri~:ío integral em dinheiro, na compra d4 

de aç~es nominativas de empresas agricolas e industriais, 

consideradas "de interesse para o desenvolvimento econômico do 

Nordeste ou da AmazOnia". Em seguida o manual especificava que o 

Banco!' através de sua carteira de financiamento!' financiava a 

produç~o agricola 11 pecuária, pesca, 'fõrmar;:~o de seringais e 

construç~o de silos, depósitos e c~maras de expurgo. Assim o 

poder pt\blico prticurava criar condi,.:eses 'favoráveis aos 

empreendimentos capitalistas preexistentes e aos novos que ali 

viessem instalar-se. (l~I,19861224) 

O argumento utilizado para a implanta~~º da politica 

de incentivos e isen~~es fiscais para a AmazOnia concentrava-se 

na mesma política de incentivos fiscais empregada no Nordeste, 

através da SUDENE e do BNl:l, como ressaltou IANNI,(ab.cit:.19861 

224), "aut:ras argu-.ntaa utilizadas serias a vazia detn0grAfica, 

o vazia econõmica, a cabi'a .. trangeira, a aeguran,a das muitas 

fronteira& da reoi•a ou a proposta d• inter•• ... alieniganas na 

sentida da internacionaliza,aa da Amazõnia. Evident:e que a regi .. 

milit:ar, representante das elites, precisava de wna justificativa 
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para viabilizar a polltica de inc..,tivos • iaen~Des f iscai• 

proposta para a Amazenia • ...__ sentido, ficava in~•r-.. nt• 

invocar o ...,ti..nto d• nacionali..o, a qu• significava d•fmnd•r 

a regiaa, a Amazõnia, a qualqu•r custa da cabi~a -trang•ira, a 

inimiga a -r a.batida. As contradi~ da •i•t... ..a claras1 a 

cria~aa da Zona Franca d• ttanau• par •x .. pla, traux• grand .. 

beneflcios Justa..,,t• aa capital •anapalista int•rnacianal, au 

seja, à própria cabi~a .. trang•ira qu• •• pouca t .. po destruiu a 

produ~ao brasil•ira • abt•v• todas as vantag..,• das i••n~ 

f iscai• concedida• para a SlFRAMA • ainda w.a ialla-d•-abra 

abundant• a. baixas .. 1àrios. • 

A primeira lei referente às dedui;:eses tribut4'rias para 

investimentos (Lei nQ 5.174, de 27/10/1966) estipulava que1 todas 

as pessoas juridica poderiam descontar do imposto de renda até 

75~ do valor das obriga;~es do BASA que adquirir•m até 50~ do 

valor do imposto devido para investimentos em projetos agricolas, 

pecuários, industriais e de servifi:OS básicos. Todos os 

empreendimentos considerados de interesse 

localizados na tirea teriam ainda uma dedui;::!Co de 

pela 

do 

SUDAM e 

intposto 

sobre a renda, até o ano de 1982, inclusive, os empreendimentos 

que se instalarem até fins de 1971 teriam esta isent:l(o aumentada 

para 100~, assim como os que ainda n~o tivessem come~ado a 

funcionar e os que ampliassem suas instala;eses até 1971. Estes 

prazos foram posteriormente dilatados para fins de 1974. (Cardasa 

e ttuller,19791117) 
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Será uma série de deduJt:CSes e iseni;:eses que ire\ 

alcan~ar 11 pr·incipalmente, os impostos de renda 11 de exportat;:~c> e 

importa~~º" graft.<AS à qual terá esta . regi~o possibilidades 

id@ntica.AS às do Hordeste quanto à atra~o de recursos do setor 

privado, certamente sensivel a incentivos t~o pragm~ticos. 

2.2. FRONTEIRA AttAZONICA 

Heste capitulo, tentaremos explicar as noi;CSes de. 

fronteira, segundo alguns autores: Graziano 11 B. Mch~r 11 Rattner e 

Udry. tluem usufrui dos benefi cios fiscais oferecidos pele) regime 

militar na fronteira Amazónica e as considera,.:CSes sobre a questl(o 

do "fechamento da fronteira". O projeto Rio-Formoso encontra-se 

em área da fronteira amazóni~a e foi responsável pelo crescimento 

e increment<:> da produ~~o do arroz no Médio-Araguaia-Tocantins. 

Assunto a ser tratado com mais detalhe em outro capitulo. 

A Amazónia aqui concebida como uma das ~ltimas grandes 

fonteiras da terra, segundo E<. E<ecker, (1990,11) •sofreu o 

impacto do planeja.ente astratetgico i•posto pelo governo 

autor-it•rio do periodo 1964-198~ que répida e intensamente 

alterou as for••• tradicionais de organiza~•o r11Qional. As 

formas tradicionais como afirma a autora ref er- a 

moderniza~~º das antigas grandes propriedades tradicionais, 

calcadas na burguesia rural, transformando-as .. empresas rurais. 
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Na verdade, serviu para a transferência d• riquezas ca. a 

politica de incentivos fiscais•. 

Para B. Becker, (ob. cit. 15,16,17), •a front•ira pode 

ser definida ca.o espap> d• aanobra das for~•• sociais. E tamtMNI 

o espap> de proje~ao para o futuro da expmctativa potencial..nt• 

geradora de alternativa par~ um desenvolvi1n1tnto social.ent• ••i• 

harmOnico dentro da via capitalista. Frant•ira nao • sinõnimo d• 

terras devolutas cuja apropria~ao econentica • f_ranqueada a 

pioneiros. A hip6tese alternativa • que constitui ua espa~o ainda 

nao estruturado". () significado da fronteira!' como a demais de 

todas as regiO'es e processos em curso no Brasil 11 só pode ser 

compreendido!' afirma B. BecJ-.:.er 11 ' (1990101) "a partir da inser~ao 

do Pais, neste final ·da ••culo~X~ no siste•• capitalista global, 

articulado aos inter••••• do capital industrial e financeiro ca. 

a lftediaçao do Estado•. 

No intuito de ampliar o significado da fronteira 11 

buscamos também as explic.ar;&s de outro estudioso do assunto 11 

Graiiano da Silva!' em Moderniza~~º Dolorosa!' 1902:114/115. 

Segundo Grazici\no 11 •o desenvolvimento da agricultura brasil•ira 

deu-se at• pratic...,,te os dias de hoje de wna forma ext•nsiva. 

Através da incorpora~ao de novas 6reas que •• ampliaa a produ~o 

agricola brasileira. A frant•ira nao • n•cessariamente wna regiao 

distant•, vazia do ponto d• vista demovrafico, ressaltou 

Graziano. "Ela tt fronteira do ponto de vista do capital, 
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entendido ca.e waa rela~•o 110Cial- de produ~Jlo. Assia, uaa regiao 

pode ser inexpr.ssiva .. teraos de sua produ~o a~ricola ou de 

àrea plantada, aAS nao aer aAis fronteira no ..,,tido que a 

conceituamos aqui•. 

Graziano faz uma análise da fronteira nos planos social 

político e econOmic:o e permite-nos ter uma :i.déia de como ocorre · 

a ocupa~~º da fronteira. 

No plano social, para Graziano 11 (ob.cit. ,19821118·) "a 

fronteira representa uma orienta~ao dos fluxos •igratbrios. Ela 

• locua da recria~ao da produ~ao camponesa expulsa das regibes de 

agricultura mais desenvolvida e * o destino dos pequenos 

produtor1ta expropriados dos excedentes populacionais, 

especialmente do Nordeste e, mais recentemente, do Sul do Pais•. 

No plano econômico, diz Graziano,•a fronteira era uma 

espécie de armaz•m regulador de pre~os da gêneros alimenticios de 

primeira necessidade consumidos pela popula~ao urbana, 

especialmente a de aais baixa renda tais coaao arroz, feiJao, 

farinhas. Assia, quando a produ~o capitalista de alimentos do 

Centro-Sul do Pais recuava por algua motivo, seja devido às 

condi~Des cli•Aticas adversas, seja por causa de pre~ nao

cc.pensadores os excedentes da produ~•o camponesa., especialaente 

os prov1tnientes das regibes de fronteira, ocupava• esse espaç:o 

vazio., evitando uma maior eleva~ao no preç:o desses produtos•. 
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Tendo em vista o plano politico~ Graziano declara que= 

•a fronteira tem sido a v6lvula de escape das tensetes sociais no 

campo. Os projetos de coloniza~•o no Brasil sempre foram pensados 

politicamente como alternativas a uma altera~•o na •strutura da 

propriedade da terra. Quando a fronteira "se fecha", acaba-se 

tornando ela mesma, uma regi•o de conflitos pela posse da terra, 

como aquele a que vimos assistindo em nossos dias•. 

M~r.> há um consenso nas posi fi:CSes colocadas por Graz iano !O 

existem autores que discordam!' como os economistas Rattner e 

Udr·y~ na colcmizaft'.~O na Frontej.ra Ama:zôn:i. ca!, (1987128/29). Os 

dois pesquisadores fazem uma critica à questâo da fronteira como 

regi~o produtora de alimentos básicos~ ao citarem os estudos de 

um outro autor: Albuquerque David!' 1984. 

Segundo eles: "a fronteira enquanto regiao produtora 

de alimentos bàsicos ainda n•o participa de modo significativo 

da oferta agricola ao nivel nacional, mesmo porque existe um 

elevado indice de auto-consumo por parte dos produtores rurais". 

Por outro lado!' asseguram;un•o se pode exigir uma grande produ~•o 

em regibes onde se emprega uma tecnologia antiga e obsoleta, onde 

falta conhecimento técnico e que estao situadas a grandes 

distancias dos centros de consumo. Deve-se ressaltar ainda que 

tais regi~es carecem, hoje, das condi~bes favor•veis registradas 
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por ocasiao da ocupaçao de fronteiras mais antigas, no Sul e no 

Oeste do Pais. Essa fronteira amazOnica •xpandiu-se em plena 

crise de petrbleo, quando come~avam a escassear os investimentos 

na constru~ao de estradas, sacrificando as •reas menos povoadas. 

A isso, af ir•a. os autores, soma-se a d•f icient• estrutura de 

armazenamento da produ~ao agricola, refor~ando as desvantagens 

que a fronteira encontra hoje para desenvolver-se•. 

Para acrescentar dados a esta linha de pensamento de 

Albuquerque David, e por Udry, podemos reafirmar que a fronteira 

amazônica serviu sobretudo como um paraíso fiscal com a politica 

de incentivos instituida pelo regime militar após 64. Isso quer 

dizer, mesmo com toda essa deficiencia relatada pelo autor 

acima; falta de estradas, de armazéns, valia a pena criar 

projetos agropecuários na Amaz8nia em face do apoio crediticio do 

Governo Federal. 

Quanto ao plano politico o qual Graziano refere-se: à 

fronteira como válvula df.~ E~scape de tenst~e~> sociais no campo, 

discordam os autores Rattner e Udry (ob. cit 29) e~ para 

argumentar baseiam-se em Albuquerque David, 1984.PAfirma• que os 

estudiosos que se concentram nessa vertente delltDnstram uma certa 

frustaçao quanto à capacidade efetiva que a fronteira tem 

mostrado ultimamente para absorver •igrantes As razbtts 

apontadas sJlo o caràter ciclice do movimento de atraçao-repulsao 

dos grandes contingentes de mao-de-obra, e a presen~a de grandes 
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condiçbes de permanência dos pequenos produtores. Ademais, a 

fronteira sofre um intenso ,processo de urbanizaç•o, o que coloca 

seu setor agricola co• poucas possibilidades de absorver mao-de-

obra. As pressbes do grande capital nacional e estrangeiro para 

entregar a ocupaçao da.fronteira ao setor privado sao o corol•rio 

desse quadro" • 

O Projeto Rio Formoso como propulsor da fronteira do 

Médio-Araguaia caracteriza um bom exemplo de pouca absor~~o de 

migrantes em face da alta tecnologia empregada. 

O que se critica nessa tese da fronteira como válvula de 

escape!' de a~ordo com Rattner e Udry diz respeito~ inicialmente!' 

à falta de dados confiáveh> sobre a popula~:No dessa regi~o hoje.-. 

Argumenta-se ainda que o n~mero absoluto de migrantes tem 

crescido!' embora as té\xas dec:re!Scentes em l"ela~âo aos anos 70, 

quando a abertura das grandes estradas constituia o principal 

·fator c:le at.rar;:~o ck·~ mi:to-cle-·obra .. Nes~.>e sentido, n~o há c:c>mo 

caracterizar-se!' por enquanto!' uma queda na capacidade da 

fronteira absorver fluxo!:. migra tó ricH:> M Mo ent;,m te>!' nâo s;e pode 

deixar de reconhecer que a intensifica~•o da ocupa~~º por grandes 

empresas e por projetos df.~ col.oniza~âo tem reduz :i.do a 

disponibilidade de terras aqueles que migram 

ec;; pc:m tan eamen te. 
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2.2.1. PAPEL DO ESTADO NA FRONTEIRA 

Para Decker (1990192) em fac• de ser projeta 

de ràpida estruturaç•o e controle de t•a •xtensa territ6ria, o 

Estado cria candiçbes para apropriaçao privada das terras 

devolutas subsidiando a transferência de capital industrial e 

comercial para a agricultura pelo mecanismo de incentivos 

fiscais. Em meados da d•cada de 1970, cristaliza-se a predominio 

da empresa agricola capitalista na regi•o, ocorrendo mudan~a 

quantitativa e qualitativa no processo de apropriaç•o da terra. 

Valorizada como mercadoria, a terra é apropriada em maiores 

quantidades e concentra-se na m•o de empresas agropecuàrias 

vinculadas à firmas industriais e comerciais nacionais e 

multinacionais sediadas no Sudeste do Pais. 

O território de ocupai;:!\o subsidiada pelos incentivos 

fiscais assegura B. Becker (ob. cit. 172)"'6 o espaço valorizado 

pela empresa agropecuària de grupos econõmicos a partir de 1970. 

Corresponde ao momento em que o capital multinacional interessa

se pela terra como alternativa de investimento e o Estado 

subsidia 

sediada 

sua apropria~ao 

principalmente em 

e cancentra~•o nas 

sao Paulo. Através 

••os de firmas 

de politica de 

incentivos fiscais (1969) de crédito barato para compra de 

terras, matrizes e insumos, o Estado favorece a dispers•o 

espacial da iniciativa privada na Amazõnia". 
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Em conjunto, entre novembro de 1966 e janeiro de 198~~ 

1l>r~gundo B.I<ec:kel'" (ob. c:it. ~~9/30)ª590 projetos agropecullrios 

foram aprovados para a i•planta~ao em 134 •unicipios da AatazOnia 

legal, totalizando investimentos da ord .. de 113.046.000 OTN 

(Obrigaçbes do Tesouro Nacional) •quivalentes a CZS 

12.028.094.000 .. janeiro/87. Do total de investimentos, mais de 

60X corresponde a incentivos fiscais•. 

Entre 1966 e 1972, 306 pl'"ojetos fol'"am aprovados(em 

média 44 pol'" ano), localizados em sua maiol'"ia nos Estados de 

Mato G!'"osso, Pal'"á e Goiás. Nos anos de crise, entl'"e 1973 e 1980, 

desacelerou-se o movimento, somente sessenta foram apl'"ovados, 

caindo a média anual de 44 para apenas 8, sem que se alterasse 

sua incid@ncia espacial, uma vez que Mato Grosso e Pará 

continuaram como os Estados de estabelecimento de maioria deles. 

Recentemente, de 1981 a 1984, recrudescem o nl'\mero de projetos 

aprovados e alterou-se sensivelmente o padr3:o de sua distribuiJ;::\'.C> 

espacial evidenciando a expans3:o da fronteira em direft:~C> ao 

oeste: Os 221 novos, contabilizando um número anual médio de 

aproximandamente 55, localizavam-se em todos os Estados e 

Terl'"i tórit>s que compe'em a reg ié:to, destacci\ndo-·se Rondônia e Ac:re, 

embora o Pará detivesse ainda o mais representativo no conjunto 

da Amazônia legal no pel'"iodo.(B. Becker ob. cit.,1990130) 

De acol'"do com pesquisa levant-1\da por B. Bec:ker (ob. 

ci t. 30) ~ no ... lornal do F.<ras:i l 08/11/1985) •n• Amazõnia Oriental 



constatou-se que a produ~•o nos proj•tos implantados é muito 

reduzida, nao correspondendo de forma alguma à extensao de terras 

apropriadas. Informa~b•s preli•inar•s da COHIF (Comissao de 

Avalia~•o dos Incentivos Fiscais) conf ir•am ••SA constat:a~aa1 

alguns projetos s•o fict:icios, muitos fora• abandonados (30X 

segundo a SUDAH) ou encontram-se em condi~bes precllrias (70X 

segundo a COHIF), cerca de lOX foram cancelados, reembolsando o 

incentivo recebido sem corre~ao monetllria, menos de 20X foram 

efetivamente implantados, mas permanecem deficit•rios com wna 

produ~•o equivalente a apenas um quinto da prevista". 

Considerando que praticamente 50~ do capital dos 

projetos corresponde a incentivos fiscais e considerando as 

constata~~es acima!' é licito ccmc:luir diz B. Becker (ob. cit. 

30)!' "a- politica de incentivos fiscais resultou em grande 

de impostos para os cofres p~blicos sem que o fluxo de 

privado previsto para à Amazõnia se efetivasse". 

perda 

capital 

Com o intui to de ac:res;centar· mais irrformai;:Cfe-~~• 

discuss;r\'o sobre os recursos aplicados n.:\ Amazttnia legal li importa 

citar alguns dados da obra de Rattner e Udryl' (ob. cit. 71). Nós 

últimos 21 anos!' asseguram os autores; foram concedidos pelo 

Governo Federal 

agropecuàrios, com 

incentivos fiscais para 581 

•rea média de 15.600 hectares cada 

projetos 

um. At:é 

hoje, contudo, desconhecem-se os resultados logrados e• termos de 

emprego, gera~•o de riquezas e melhoria da qualidade de vida da 
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popula~~o deles participante. Estas informa~bes nao constam de 

números irregulares compilados pelo governo nas suas diversas 

agencias de desenvolvi11tttnto, ne• pela iniciativa privada, qu• 

ta•béin os desconhece. E• outubro de 19BS, a Superintend..,cia do 

Desenvolvimento da Aaazõnia resolveu efetuar wn levantamento da 

situa~ao 

do total 

destes projetos, llMISIDD assim por amostragem, entre 10% 

de 952 projetos (os ~1 mencionados sao de car•ter 

agropecu•rio, envolvendo fazendas cuja extensao varia de 3.000 ou 

•ais a mais de 300.000/ha, assim localizados: 210 no Par•, 208 em 

Hato Grosso e 163 espalhados em diversos Estados, nwaa àrea total 

de 9 milhbes de hectares, dos quais 4 destinados a pastagens, que 

deveriam obrigar u. rebanho de 6,18 milhbes de cabeças: a pre~o 

de hoje, calcula-se aproxi•adaeente em 100 milhbes de d6lares os 

investimentos realizados, .. bora esta quantia pare~a alta.ent• 

subestimada, catno reconhece u• técnico governa11tental .. 

entrevista ao Jornal Folha de sao Paulo (27/10/85), ele calcula 

que o total de incentivos aprovados pela SUDA" é de CRS 2,3 

trilhtJes, cerca de USS 230 milhtses, mas esse nú .. ro é menor cinco 

vezes do que o valor nominal dos projetos, cuja maioria foi 

aprovada hà mais de dez anos, quando os incentivos correspondiam 

a descontos de até 50% do Imposto de Renda. O rebanho é estimado 

em pouco mais de 2 milhbes de cabe~as, praticamente três vezes 

menos que o esperado, enquanto as pastagens nao devem ter 

atingido metade dos 4 milhtles de hectares previstos•. 

Isso, conclui os ,":\ut.ores:1 •refor~a a tese d• que n:So hà, 

nem planejamento integrado, nem qualquer controle sob a 
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destinas:•o dos recursos, configurando assim uma autêntica 

transferência d• renda a favor dos qu• demandam - por tais 

projetos, contrapondo-se à aparente escassez oficial de recursos 

para assentar familias eta projetos de coloniza~•o p(ablica. A 

estimativa de um técnico governamental 6 de que 20% dos 

empresários que receberam estes recursos agiram de mA t•, 
enquanto outros 20% n•o conseguJram atingir as metas fixadas, 

seja por incompetência, seja por encontrar dificuldades maiores 

de que esperavam." 

Um dos fatores ocorridos no Brasil nos últimos anos~ 

diz Graziano~ (ob. Cit. 35)~ •tem sido a concentraç•o fundiária. 

O periodo estudado (1967-72) mostra a relativa estabilidade dessa 

estrutura, surgindo, como wn dos mecanistnos para tal, a fenõ.aeno 

de "engolimento" das menores propriedades pelas maiores 

acentuando ainda mais as desigualdades existentes. Esse mesmo 

quadro repete-se nas áreas novas, de expansao recente da 

fronteira agricola (como é o caso das regibes Norte e Centro

Oeste)". 

Prossegue o autor (p.30/40)~ afirmando que "um 

importante ponto a considerar é que a transformaçao capitalista 

da agricultura brasileira tem que estar referenciada a politica 

do Estado, responsável pela criaçao de mecanismos de 

favorecimento à capitalizaçJlo da grande propriedade. Dentro dessa 

politica, destaca-se como principal intru•ento o cr•dito rural, 
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que tem privilegiado o grande propriet&rio de terras, por poder · 

dA-las como garantia, al6m de possuir outras facilidades junto à 

rede bancAria•. 

Acreditava-se inicialmente, segundo Graziano (ob.cit.: 

53)~ •esse rApido aumento dos 1ndicl!& d• conc•ntra~ao da posse e 

da propriedade da terra no Pais nos anos 1970 devia-se à 

incorpora~ao de grandes empreendimentos agropecuArios nas regibes 

de expansao da fronteira agropecuària. Mas a incorpora~•o de 

novas àreas do Centro-Oeste na década de 1960 e da Amazõnia na 

primeira Metade de 1970, tendo por base grandes fazendas, foi t•o 

importante para o crescimento dos indices de concentra~•o cotno as 

lftOdifica~bes internas ocorridas especialmente nos Estados do 

Centro-Sul do Pais•. Num periodc> de prosperidade dC\ economia!' 

afirma- Graziano, (ob. cit. 56); • as pequenas explora~bes _.o 

engolidas pelos grandes estabelecimentos agropecuàrios, ficando 

suas possibilidades de crescimento nesses momentos també• 

praticamente restritas aos movimentos de •xpans•o da fronteira 

agricola" .. 

2.3. REPRODUÇMJ AMPLIADA DO CAPITAL NA AMAZONIA 

O Estado com a política de incentivos fiscais, 

oferecendo toda in-fra-estrutura; abertura de estradas; coloca~~º 

de energia elétrica e ao permitir que o poder policial atue em 

favor dos grandes empresários l' po~>si bi 1 i ta a reprodui;:l\c> ampliada 
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do capital na Amazônia. 

A Amazônia~ segundo Martins, na obra "Caminhada no 

Ch~o da Noite"~ (1989179/80) afirma: " A AlnazOnia tornou-se UMA 

espécie de calOnia da Qrande capital, fonte de ganhas 

especulativas decorrentes da eleva~aa da renda fundiAria 

praduziada pala abertura de estradas e amplia~aa da infra

estrutura ecanO..ica, pela governo. També• saa ganhas que naa 

decarrea diretamente da pr6pria pradu~aa da setor, mas das 

incentivas fiscais, mediante as quais a governa transfere renda 

de outras setores para aqueles de base agrllria". 

O mesmo grande capital moderno pode abrir m~c> da 

condiç~o de proprietário fundiário no Sul, mas empenha-se em 

tornar-se proprietário de terra na Amazônia. Trata-se, portanto~ 

de um modelo de capitalismo diverso do modelo clássico europeu ou 

americano: o que a reprodu~~o ampliada do capital passa pela 

extra~~º e realizai;:~o da renda fundiária. I•asta ver- que os 

balan~os das empresas agropecuárias da Amazônia legal apontam~ 

quase sempre 11 prejuizos contábeis ou lucros infimom. Esçes 

pr-ejuizos s~o compensados pelos incentivos fiscais 11 isto é !I pelo11; 

subsidies!' e pela elevai;~o especulativa da renda fundiária em que 

essas empresas se apoiam (Martins, ab. cit. 80). 

A clientela a que se dirigem tais projetos de 
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coloniza~~º n~o é constituida pelo migrante nordestino pobre!' que 

se vem deslocando lentamente em dire~~o à Amazônia nos últimos 

anos!' e sim a do pequeno produtor ga~cho, catarinense ou 

paranaense!' que se tem dirigido para a Amazôni~ Ocidental no5 

últimos vinte anos. O pequeno produtor do Sul dirigiu-se para a 

Amazônia n~o · só porque estivesse tent~ndo ampliar suas 

disponibilidades territoriais para assegurar aos filhos a 

permanéncia na agricultura familiar. O fez também porque o 

prôpric> desenvolvimento tecnológico impôs uma alterai;:t\c> na escala 

da agricultura familiar. A manuten~~o desse pequena economia 

agrícola de familia, com ~uas necessidades domésticas ampliadas!' 

passou a depender de um nível de produi;~o maior, decorrente da 

deteriora~1(o das rela~eses de troca entre agricultura e indústria!' 

esta última abocanhando parcelas crescentes do valor criado pelos 

pequenos produtores (ttart:ins,cit:180/8l). 

Segundo Rosa Luxemburgo!' (1985:13/14); •A 

determinaçao das proporçbes da reprocluçao depende, em uma for .. 

privada de economia, da vontade e do arbitrio dos capitalistas 

individuais. Seu .ativo propulsor é, no entanto, a apropriaçao d• 

aais-valia e, sobretudo, a aprapria~ao de .ais-valia na 

pragressao mais rApida possivel. u.a aceleraçao da apropriaçaa d• 

••is-valia s6 é possivel, contudo, por aeia da aapliaçaa da 

produçao capitalista, que gera a aais-valia. Na produçao d• aais

valia, a grande emprRSA te•, sob todos os pontos de vista, 

vant:ag1tns .. relaçao à pequena empresa. O modo de produçao 

capitalista naa somente cria, pela fome de .. is-valia par part:• 
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do capitalista, a for~a propulsor• para a ampliaçao incessante da 

reprodu~•os transfor•a pratic...ante essa a•pliaç•o .. lei 

propulsara, .. condi~•o de existência, a ••is importante arma do 

capitalista individual, _. sua luta por u• lugar no mercado, 

consiste etB oferecer pra~os mais baratos pelos quais possa vendar 

suas mercadorias, os quais nao visam a redu~•o dos aal•rios, netn 

a dilata~•o da jornada da trabalho am busca de um aumento 

adicional de .ais-valia, ou Htodos por si s6 sujai.tos a 

entraves, conduzem, todos eles, a uma ampliaçao da produçao. Para 

o capitalista individual, a ampliaçao da reproduçao expressa-se 

pelo acréscimo de parte da mais-valia apropriada ao capital, ou 

seja, ele acumula. Acumulaçao ou transformaçao da mai•-valia .. 

capital ativo é a expressao capitalista da reprodu~ao ampliada.• 

A produ~~o capitalista n~o é uma produi;::Xo voltada pare\ 

fins de consumo, mas para a produ~~o de valor. As relai;:~es de 

valor dominam totalmente o processo de produ~~o, assim como o de 

reprodu~âo. f'roduf;~t> capj. tal is ta n~o é produi;:g(o de objeto~; de 

consumo, nem de me1~cadorias simplesmente, mas uma produ~~"(o de 

mais-valia. Em termos capitalistas, a reproduçao ampliada 

significa, portanto, incremento de produ~ao de •ais-valia. A 

produ~~o de mais-valia processa-se, de fato!' sob a forma de 

produ~~o de mercci\dorias 11 ou seja!' em l\ltima análise!' como 

produ~~o d€~ objetos de consumo. O capital tambéfD pode alcant;:ar um 

nível mais elevado de mais-valia sem fabricar maiores quantidades 

de produtos~ e Í$SO dentro de certos limites sem alterar a 
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produtividade do trabalho, ou elevando o grau de explora~~º (por 

meio de reduç~o dos salários, por exemplo).(Luxemburgo,cit.14/1~) 

A reprodu~~o ampliada, no sentido capitalista, 

expressa-se portanto especificamente como crescimento do capital 

por meio da capitaliza~:Xo progressiva da mais-valia 11 ou 11 na 

ex press;:\'o de Marx 11 como acumula~:!Ct> de capital. O fluxo continuo 

da apropria~~º e da capitaliza~~º alternadas de mais-valia, as 

quais condicionam-se mutuamente, constitui o processo de 

reprodu~~o ampliada, em termos capitalistas. Depois de a mais

valia apropriada abandonar finalmente a forma de mercadoria, 

revestida no mercado, ela apres~nta-se sob a forma de determinada 

soma de dinheiro. Dessa forma, assume a forma absoluta do valor, 

sob a qual pode iniciar 

(Luxeaburgo,op.cit.11~) 

sua carreira como capital. 

Ao voltar a quest~o da reproduf;~O ampliada do capital 

na Amaz8nia, o Projeto Rio Formoso constitui um bom exemplo 

(tópico dt;~ nesse:\ pesqu:i.sa) de expans~o e reprodu!õ=:XC> ampliada do 

capital assegurada pelo Estado quando oferece terra 

desapropriada aos empresários com formas de pagamento bem 

acessiveis; quase que o Estado doa as terras e ainda passa a ser 

o responsável indireto pelos créditos agrícolas. Caso haja perdas 

ou desvio destes créditos a terra que ainda pertence ao poder 

pL,blico!' pois n;:>(o foi quitada, serve de garantia. O Estado 

oferece também toda infra-estrutura aos empresários; Are a 
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comunica~~o; telefones e vias de escoamento da produfõ:~O (asfalto 

na BR 242). 

Segundo Martins!'( ob. cit. 79), •A repradu~llo .,.pliada 

do capital nao se d• nu• quadro de liberalislDD econõmico (e, 

consequentemente, politico). A reprodu~ao ampliada do capital nllo 

depende apenas de formas coere! tiva& de extra~ao da mah> valia, 

•a& tambltm de formas coercitivas de lucro. Ou seja, nao envolve 

apenas a produ~ao do valor, mas, também, sua circula~ao e 

distribui~llo. Afeta, assi•, o conjunto das rela~bes sociais e nllo 

apenas aquelas diretamente determinadas pela da.ina~•o pessoal•. 

Nesse sentido!' conclui Martins: •nao envolve apenas a 

violência privada, •a• taabém a violAncia p(ablica do Estado, a 

repressao policial, a convivà'lcia com a repr .. sao privada, os 

subsidias, o contingenciamento da economia, etc•. 

Ao invés de efetivar o modelo clássico!' no qual o 

capital remove ou atenua a renda fundi~ria para expandir-se na 

agropecuária, o Estado militar subsidiou o capital~ para 

recompensá-lo pelos prejuízos e irracionalidades decorrentes da 

sua imobiliza~~º improdutiva na aquisifõ::ll'.O de terras. Ao invés de 

a irracionalidade econômicap representada pela renda fundiária, 

5er removida pela nacionaliza~~º da propriedade ou pela reforma 

ag~ária~ que atingiria mortalmente as oligarqui~s proprietárias 
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de terras 11 foi removida pelo subsidio f:i.nanceiro" pelos 

incentivos fiscais, que transferiram para toda à sociedade o 

ônus da manutenJ;~O econOmica e politica da classe dos · grandes 

proprierários de terra. Com isso, os grandes senhore5 

territoriais da Amazônia e os grileiros do Sul que para l~ 

deslocaram-se n~o so1'reram um confisco territorial. Mas" ao mesmo 

tempo~ a entrada do grande capital abriu rombos nas estruturas 

de dominafi::'!\o, nos nichos do poder local e nas bases sociais do 

clentelismo politico.("4rtin5,op.cit.183) 

Para concretizar o consórcio da terra com o capital e 

manter as bases conservadoras do Estado brasileiro 11 foi 

necessário instituir a tutela militar sobre as regi6'es mais 

tensas da Amaz6nia, particularmente ~ do Araguaia. Essa foi a 

forma!' diz Martins!' "d• conter as 'for~as sociais qu• vanhav .. 

substancia nas lutas ca11ponesas e que pod•ri.,. criar na Amazõnia 

uma realidade social apoiada na pequena agricultura e, sobretudo, 

apoiado numa ampla nacionaliza~•o da propriedade". 

O próximo passo será a apresenta~~º do Projeto Rio 

Formoso. Como trataremos de uma área de cultivo de arroz 

irrigado!' falaremos antes sobre a irriga~~º no Brasil. 

2.4. IRRIGAÇl!K) NO BRASIL 
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A irriga;iío por inundafi:~O no Brasil teve inicio há 

quase um século, em 1904 na cidade ga(t cha de Petrópolis com a 

cultura de · arroz. O processo de aspers3.'o surgiu posteriormente na 

década de 50 11 em Ribeir~o Preto, no Estado de S~o F'aulo 11 com a 

lavoura de café. A de gotejamento bem mais recente 11 desenvol~eu

se a partir de 1972 com a plan ta;;;\'o de p@ssf:·~go no Est.ado de Sl\o 

Paulo~ no municipio de Atibaia. O Brasil ostenta um baixo indice 

de irriga~;;\'0 11 O 31Q lugar a nivel. mundial e o 5Q na América 

Latina. (UFGo - Escala de AQranomia) 

O potencial irrigável no Brasil é bastante grande 11 

apenas em várzeas existem 30.000.000 de hectares. Considerendo a 

produ~~o atual de gr~os em torno de 55 milhe'es de toneladas por 

uma área nacional plantci\da de aproximadamente 50.000.000 de 

hectares~ temos uma produtividade agricola nacionci\l e~ torno de 

ltll'la tonelada por hectare. Um hectare de arroz em várzea produz o 

equivalente a 5 hectares de arroz de sequeiro. Dessa forma~ o 

aproveitamento racional das várzeas seria capaz de quadruplicar a 

prudu~~o anual de gr~os no Pais. (UFGa - Escola de Agronomia). 

2.4.1. IRRIGAÇM> NO ESTADO DE GOIAS 

A nivel de grandes culturas 11 a primeira teve origem no 

Municipio de Pirenópolis no ano de 1961 11 com o cultivo de arroz 

irrigado. Em 1972 surge o projeto Rio dos Bois na cidade de 
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Para~na. Este último, Implantado por gaúchos, enfrentou problemas 

de drenagem do solo, n&"c> tendo ~xi to. F'odE~mc>s mencionar outros 

projetos executados como o Goiás Rural, o Rio Sossego e Goiám 

Vár:r.eas com o apoio de 6rg:l"os públicos, mas todos a cargo da 

iniciativa privada. (CEPA, Secretaria d• Agricultura de GoiAs) 

Em 1983, Goiás possuía cerca de 410 mil hectares 

irrigados, representando apenas 0.8~ da área plantada e 5~ da 

. produ~~o do F'ais. Estes dados incluem o ci\tual Estado do 

Tocantins. No Médio- Araguaia, as primeiras experi@ncias com 

arroz irrigado surgem em 1977, com Armando Nascimento, numa ~rea 

onde se localiza a Coperformoso. Este proprietário n•o obteve 

muito sucesso na cultura de arroz irrigado, mas foi um dos 

idc=~alizadores do Projeto Rio Formoso. Seu irm;:to C>ton Nascimento 

pertencia aos quadros do Governo na época, Ary Valad~o CPDsr·~ 

2.4.2. RETORNO ECONDl1ICO DA IRRl6AÇAO 

Os projetos de irriga~~º quando combinam corretamente 

um método adequado de irriga~~º com as caracteristicam da área a 

ser implantada (solo e clima) e da planta possibilita retorno 

econômico seguro. 

() custo de implantar;:~o de um projeto de drenagem de 

várzea é bastante elevado apresentando produtividade média de 

4.~00 Kg/ha em culturas de arroz. Na entressafra pode-sf? 
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aproveitá-lo pC\ra o plantio de feij~o (l . • 500 Kg/ha) soja (3.000 

Kg/ha) ou de milho (6.000 Kg/ha). No F'rojeto Rio Formoso 

plantava-se na entresafra a soja. 

A análise econômica do beneficio/custo dos projetos de 

irriga~~º em várzea indicam que com tr~s safras paga-se o 

emprendimento. (Faculdade de Agronomia• Veterinària/UFGg.). 



CAPITULO - 3 

CONSOLIDAÇAO DO PROJETO RIO FORMOSO E A PARTICIPAÇAO DO 

BNDES. 

3.1. LOCALIZAÇAO 

O Projeto Rio Formoso localiza-se às margens do rio · 

Formoso-~ a"f'luente oriental do rio .:ravaés 11 bra~o menor do rio 

Araguaia na Ilha do Bananal 11 entre as latitudes 11Q 24" e 12g 15' 

sul e longitude 49Q 15" e 49Q 45" no estado do Tocantins. A área 

total do projeto 11 es'tabelecida em funç~o clC\s disponibilidades de 

~gua do rio Formoso 11 suposto regularizado por barragem é de 

65.000 hectares divididos em sub-áreas destinadas à irriga~~>. A 

primeira etapa pertencente à Cooperativa Cooperformoso detem 

4.700 hectares 11 a segunda pertencente à Coperjava 13.651 hectares 

e 11 a terceira 11 da Copergram com 15.854 hectares (Ver mapa 05). 

Tem-se acesso ao Projeto através ela BR 242 que inicia

se na Belém-Brasilia 11 BR 153, próximo a cidade de Figueirópolis. 

E por meio destas rodovias que é escoada a produi;~o,. em 

dire~~o nc>rte 11 para Imperatriz-Ma 11 e mais adiante Belém-F'a. Par-é\ 

o sul atinge-se Brasília e centr-o-sul. 
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3.2. CARACTERISTICAS 6EOGRAFICAS 

A amplid~o do Vale do Araguaia e suas imensas reservas 

de água e solos!' conjugados com topografia eminentemente plana~ 

pequena declividade e conveniente drenagem I' permeabilidade 

moderada, clima apto ao cultivo de maior parte das plantas 

tropicais, formam um complexo com área superior a 4.000.000 de 

hectares, n~o se pode deixar de acenar para uma eventual 

transforma~~º da planície do Médio-Araguaia em produtor e celeiro 

de alimentos, fibras, a~Qcar, álcool e óleos vegetais destinados 

ao consumo interno e a exporta~~o. 

O rio Araguaia, divisa entre os Estados de Goiás e 

Mato Grosso, Tocantins e Pará cruza na parte média de - sua b&cial' 

entre os paralelos 6Q e 16Q sul, uma planicie alongada na direfõ:~O 

norte-sul, em forma de fuso!' ç-.,m área de 2.500 km2 incluindo 

parte da bacia do rio das Mortes!' seu afluente pela margen 

esquerd~I' no Estado de Mato Grosso e a Ilha do Bananal no Estado 

do Tocantins. Essa Planície é de idade quaternária e sua forma~~º 

ainda n~o se acha bem definida. 

As altitudes variam de 215m na extremidade sul, na 

regia'o de Aruan~I' ci\té cerc:a de lBOm n<:\ ponta norte da Ilha do 

Bananal. Dai em diante o vale plano estreita- se e perlonga o ric 

Araguaia em ambas as margens. A largura é também variável!I sendo 

qll<~ na pai-te médi<El!I mais lC\rga, atinge até 200 Km. Admite-se que 
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cil p.!l.r-te mé\is baixa da depr-ess~c> resulta de afundamentos recentes 

que a rebaixaram de 70 a 80m em rela~~~º aos planaltos vizinhos 

que agora confirmam. Desse r-ebaixamento resultou o 

rejuvenescimento dos vales dos tributários do Araguaia e a 

sedimenta~~º de argilas anualmente depositadas por este rio que!I 

na ocasi~o das cheias!! pelo transbordamento, ocasiona imensos 

alagados, todos de pouca profundidade. 

Ao transbordarem as água,;;, a sei;::!l'.o molhada aumenta 

rapidamente e, em consequ@ncia, a velocidade de escoamento 

diminui. Dai decorre a precipita~~º cio materié\l em suspens~o nas 

águé\s. Ficando os resíduos mais grossos depositados próximos às 

mé\rgens do rio" pouco ·a pouco as v&'o alteando em relai;::J(o ao resto 

da planície inundada. Iss~ faz com que" paralelamente ao curso 

principal do rio e junto à intersetõ=:!l'.o com os planaltos ocorra" 

sobretudo na Ilha do Bananal, a exist@ncia de áreas deprimidas em 

1 a 3 metros, comparadas com o restante da planície, pelas quais 

na época das chuvas vertém córregos e rios temporários, todos em 

sentido norte-sul. 

O relevo é plano e monótomo" caindo com declividade 

média de 0,15m/km de diY-eft::J(o sul pan\ o norte. No sentido leste

oeste as diferen~a!> de nivei~• sé:\'o extY-emci\mente modestas, mal 

chegando a 1 ou 2m em média. As paY-tes mais baixas enchem-se de 

água na época de chtwas e nos transbordamentos dos rios e, em 

muita delas, permanecem lagoas perenes que pontilham a grande 



planicie e abrigam fauna rica em peixes, aves e habitat aqu6tico 

para diversas aves(jaburu, garça, patos, paturis e aves 

pequenas), e mamiferos, principalmente paca, capivara, ant~, 

veados. (SEPLAN-Bo PRF111 a 1980115) 

3.2.1. CLI"A VE6ETAÇAO E SOLO DA RE61AO 

A regiª-'o do Médio-Araguaia, situada entre os pararelos 

6Q S e 16.Q s, tem clima tropical com uma estato=:Xo seca entre maio 

e setembro e esta~~º chuvosa na outra parte cio ano. As variai;:efes 

de temperaturas médias diárias s~o r·elativamente pequenas, mas, 

devido à inseri;:~o profunda da regi~o no interior do continente, 

as varia~efes diurnas s~o bastante acentuadas. As máximas 

absolutas, segundo dados climáticos do posto metereológico de 

Porto Nacional - To, atingem valores altos de até 42Qc nos meses 

de agosto, setembro e come~o de outubro, coincidentes com a 

máxima da seca. As temperaturas mínimas absolutas nunca descem 

abaixo de 9,5Qc. Mesmo durante os meses de máximo calor as noites 

s~o relativamente frescas, registrando-se por exemplo, em agosto 

e setembro, temperaturas médias mensais máximas de 28çc, enquanto 

a média anual compensada mal atinge os 26gc. 

No Estado de Goiás o escoamento das águas superficiais 

no curso médio do rio Araguaia provocou, através dos tempos 

geológicos, na época quarternária, o desdobramento do leito 

fluvial, em dois bra~os~ o da margem esquerda, que retém o nome 
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do rio 11 e o da margem direita 11 que se denomina Javaés. Em época 

de cheia o braiO menor é rio candaloso e transborda amplamente na 

plan!cie 11 unindo suas águas com as do leito principal e 

provocando inunda~t!Ses até 200 Km de largura 11 cobre quase toda a 

Ilha do Bananal. No estio a ligai~º sul do Javaés com o Araguaia 

reduz-se a um pequeno riacho e o curso do Javaés passa a ser 

mantido p<-?la continua cluplica~~o do len~ol freátic:o que antes 11 no 

periodo chuvoso 11 estivera alto e alimentado extensamente pelo 

escoamento superficial. 

Entre os dois bra~os do Araguaia fica a Ilha 

denominada do Bananal. Nela o leito de escoamento das águas de 

enchentes ge~a alguns cursos d'água permanentes 11 todos pararelos 

ao curso principal e correndo para o norte. Alguns ligam-se ao 

curso principal, outros alimentam lagos e lagoas perenes que 

pontilham a vasta planicie. 

A área a leste do Javaés é ainda uma planície que se 

estende até o curso médio dos afluentes daquele riol' entre os 

quais!' de Slrl a norte!' s~o dignos de men,.:~o: o Avanté!I o Duerél' o 

Urubuzinho e o Pium. (SEPLAN-Go PRF1 51;1980) 

Entre os afluentes da margem direita salientamos aqui 

o rio Formoso!' porque suas águas ser~o usadas no projeto de 

agricultura irrigada com que se constitui a presente pesquisa. 

Nas ce o rio Formoso na altura do pararelo 15Q 15'!1 próximo de 
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Porangatu-Go, em terreno de planalto pouco elevado, na serra 

Atravessada, a 770 metros de altitude, desce na dire1t=:!Co de SE 

para SO, para desaguar no Javaés na altura do paralelo 13g 15'S. 

Seu leito é, em geral, formado de solos argilosos e 

com poucas e estreitas praias arenosas. A calha do rio é bem 

:jelineada, contém as cheias, exceto no curso inferior quando o 

rio, ao transpor a planície aluvial, transborda anualmente. A 

bacia hidrográfica do rio Formoso tem 215 Km2 até sua foz, no 

Javaés e 8.300 Km2 até o ponto em que ele recebe seu afluente 

raboca, pela margem direita. (SEPLAN-Go PRF1 :53s 1980) 

A vegeta~1\'o dominante na pl.anicie do Arguaia é o 

parqué das gramineas machado, aqui e acolá, por árvores de 

pequeno porte (campo limpo). Há tambem áreas de campo sujo, 

cerrado e matas, porém, com dimens~es mais reduzidas. A vegeta1t=:!(o 

jominante no local onde se encontra localizado o Projeto Rio 

Formoso, a poucos metros do rio Formoso, é de mata ciliar. No 

plano regional predomina o cerrado. 

A grande maioria doç; solos formou-se pelo len~ol 

freático e PE:' las inundai;:&fü, ê\ cuja inf lut?ncia ainda fica 

:.uj ei ta. Há tambem á r~eC\s; em que os solos n~o s&'o hidromórficos, 

nas pertencem à classe dos latc>ssolos. Estes solos est~o 

:;; i t.uC\dos ao longo do rio Formoso, sob vegeta~~º de mata ciliar, 
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ou em pequenas áreas em forma de bacias di s tribuidas na várzea~ 

um pouco abaixo do nivel dos demais solos , permanecendo inundado 

durante quase todo o ano. Nestas áreas desenvolve-se uma 

vegeta~~º de gramineas. juntamente com forma{t:&s arbustivas. 

Considerando-se as condi~t'fes c:limáticas favoráveis e a 

possibilidade de corrigir-se o déficit hidrico nos meses de 

estio!! pode concluir-se que: 

Os solos da planície do Araguaia t~m condi~CSes 

satisfatórias de cultivo!! sem irriga~~º no periodo de outub r o a 

abril, com irriga~~º entre maio e setembro~ das plantas de c l ima 

tropical adaptadas a temperaturas médias anuais entre 20 e 30gc !I 

as necessidades de água podem ser supr i das pelos mananciais 

existentes. As condi~l'fes topográficas planas favorecem 

irriga~~º por inundaf;~O ou por umidecimento superficial. As 

cond i·~l'fes sanitárias sâo satisfatórias, inexistindo áreas 

end@micas ou aner~l'\mena!!> . O baixo custo das terras torna 

pré:\ ti cáve:•l até mesmo a agricultura de produtos de custo 

relativamente baixo: pastagens!! arroz, milho. Os produtos que 

est~o sendo cultivados s~o o arroz e a soja, obtendo bons 

rendimentos~ o arroz atinge a média de 5.000 quilos/ha e a soja 

3.000 Kg/ha. 

3.3. A Il"IPLANTAÇAO DO PROJETO 
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Ao visar a constru~~o do Projeto Rio Formoso o governo 

de Goiás desapropriou uma ~rea de 65.000 hectares alegando o 

pressuposto do interesse social. Deste total~ 30.612 hectares 

seriam destinados à lavoura irrigada com a constru,.::'Xc> de canais 

de irriga~~º e drenagem. Criaram-se tr@s Cooperativas; 

Cooperformoso 11 Coperjava e Coopergran. A desapropria~~º fo:i. 

fundamentada na Lei Federal 4.132 de 10/09/62 que define os casom 

de desapropria~~º por interesse social 11 uma das pol~micas do 

Projeto. 

De acordo com o Artigo 1Q diz a Lei: •A desapropria~ao 

por interesse social serà decretada para promover a justa 

distribui~•o da propried~de ou condicionar o seu uso ao bem estar 

social, na for .. - do artiQo 147 da Constitui~•o Federai•. 

Artigo 2Q Considera-se de interesse social: 

1 O aproveitamento de todo bem improdutivo ou explorado sem 

correspondência com as nec•ssidades de habita~ao, trabalho • 

consumo dos centros de popula~•o a que dev• ou possa suprir 

por seu destino econõmico. 

li - O estabelecimento e a manuten~~o de colõnias ou cooperativas 

de povoamento e trabalho agricola." 

A competf'n eia do Estado para promover· a desapropriaf;:'XC> 

por interesse social de imóveis rurais foi inicialmente posta em 
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d i sc:ussa'oio pois apesar de admitida pela d ou i. ri na ,. tal 

procedimento era considerado pela jurisprud@ncia (principalmente 

pelo Supremo Tribunal Federal) como exclusiva da Uni3.'o. Os 

acordáos mais recentes do Supremo Tribunal Federal tem aceitado a 

compet@ncia do Estado nessa matéria, reservando à Uni~o a 

exclusividade nos casos de reforma agrária. (artigo 161 da 

Constitui~•o Federal - 1967). De qualquer forma, o interesse 

soc:ial defendido pelo Estado para a constru~~o do Projeto · Rio 

Formoso beneficiou diretamente o capital empresarial de grande 

porte. Citaremos mais adiante as pessoas físicas e juridicas das 

cooperativasio quando tratar de cooperativas. 

O assentamento de camponeses poderia preencher um dos 

pressupostos de interesse socialio haja vista que poderia 

soluci<Jrta-r os conflitos pela posse da terra, frequentes inclusive 

dentro do Projeto. O Governo de Goiás, no entantoio jamais pensou 

em dotar o Projeto Rio Formoso de um programa de assentamento de 

cam pcm ese!' •• Desde o inicio!' a proposta era empresarial!' 

idealizada por um dos desapropriados e grande proprietário da 

regi~o!' detentor de mais de cinco mil hectaresio Armando 

Nascimento. Seu irma'o!' o engenheiro Oton Nascimento era ligado ao 

Governo de Ary Valada'c>io com isso levou a p'roposta de construir àfü 

margens do rio Formoso um grande projeto de arroz irrigado 

aproveitando as várzeas ali existentes. 

3.3.1. DESAPROPRIAÇAO DA AREA 
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O Governo de Goiás enviou o seguinte documento 

referente á desapropriai;::JC0 11 "por interesse soci&l", Ao BHDES: 

Visando à I•planta~ao do ProJ•to Rio Formoso. o Estado atr6se 

os Decretos nQ 1.691• 1.692 • 1.693• d• 10/05/79• • do O.ereto 

Q 1.707, de 20/06/79, declarou de interesse social, para fins de 

esapropria~ao, im6veis rurais situados no municipio de ForMDso 

o Araguaia. as quais totaliz.. uma superficie de 64.065 

ectares. 

Observa-se diante destes fatos que o Governo agiu por 

eio de Decretos-Leis 11 n3.'o houve,• c:onstestaJ;.CSc~s diante desta 

titude. A área acima mencionada acresceram-se 3.141 hectares, 

eferentes - à três lotes de propriedade do INCRA, incorporadas ao 

rojeto. Dois desses lotes, um de 1.000 hectares e outro de 1.141 

ectares 11 integraram a 2~ etapa do Projeto, e o dltimo, com 1000 

a, integrou a 3ª etapa. O Estado recebeu como doa,;:Jeo os lotes da 

ni8'o. 

A desapropria~:leo das áreas que compffe a 1~ etapa 11 

ooperformoso abrangeu 19 proprietários que foram expropriados e 

irmou-se escrituras de compra e venda, mediante acordo 

xt.rajudical de desapropria!t=:leo. Cada uma das escrituras continha 

láusulas pelas quais os proprietários renunciavam, por si e seus 

erdeiros 11 ao direito de retrocess3.'o. Com isto procurou o Estado 

vitar a propositura de a~~es contra a Fazenda Pdblica, caso n~o 

osse dada, aos imóveis expropriados, a destinafi::lCO prevista nos 
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decretos de desapropria~•o. Esta atitude arbitrária do Estado que 

desapropriou uma ~rea mediante o artificio juridico de interesse 

social!' obriga os desapropriados a assinarem um documento que 

imepede o retorno da propriedade aos antigos donos, mesmo as 

terras tendo outro destino. Constitui um ato ilegal esta cla~sula 

de n3:o retrocess~o. Portanto,. se os exproprici\dos sentirem-se 

lesados poder3:o recorrer à jus ti ~a E~ reaver os bens. 

O Projeto Rio Formoso favoreceu diretamente grandes 

empresários e a valoriza{;~O das terras com a construç:~o de toda 

infra-estrutura poderá propiciar beneficies indiretos ao 

cooperados,. o que é também imcompativel com o principio do 

interesse social arguido pelo Estado que justificou a 

desapropria~•o do imóvel rural. Na concepç:~o do Projeto um dos 

objetivos seria a fixa~1to do homem no campo. Porém, com a 

constitui~~º de cooperativas e cooperados com cotas entre 150 a 

750 hectares na'o houve nenhum caso de assentamento. 

O Estatuto da Terra (Lei nQ 4.504!1 de 30 de novembro 

de 1964)!' no artigo 24!1 que trata da distribui~~º das terras 

desapropriadas para fins de Reforma Agrária!' oferece brechas 

para a organiza~~º da produç:~o nc>s termos aqui propostos. Embora 

o item I do citado artigo enfatize a distribUifi:~C> destas terras 

"$oba forma de propried~de familiar", o item II do mesmo artigo 

abre a possibilidade da distribui~~º" para a formafi:~o de glebas 

destinadas à explora~~º extrativa, agrícola~ pecuária Oll 
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agroindustrial~ por associaç~es de agricultores organizados sob 

regime cooperativo.(SCHNEIDER,1981139/40) 

Assim~ conclui Schneider (id-) "ainda que a .,,fa .. no 

plano da legislaçao pertinente privilegie a organizaçao da 

produçao com base na propriedade fa•iliar individual, permanecem 

abertos alguns espa~o• que permite• a aaplia~ao do debate e da 

no que concerne • foraas alternativas de 

organizaçao dos produtor•• rurais no Brasil•. 

3.3.2. FORMAÇAO DE COOPERATIVAS E COOPERATIVIStlO 

Como o Projeto Rio Formoso foi concebido no sistema de 

cooperativas~ cabe um estudo sobre o cooperativismo. 

Segundo SCHNEIDER (1981:911)~ que aprofundou os 

E~studos sobre cooperativa no Brasil: "o cooperativis•o surgiu et1 

meados do século passado, como uma proposta de superaçao 

•pacificau do sistema capitalista e suas mazelas, evidenciadas de 

for•• tao dràstica com o desencadear da Revoluçao Industrial. O 

inotor dessa transformaçao gradativa da sociedade, nao seria a 

luta de classes, como propunha tlarx e seus seguidores, ... o 

apelo natural a racionalidade da organizaçao cooperativista. A 

cooperaçao -'atua, tataando o lugar da competiçao e da ganancia 
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pelo lucro e integrando as instanciâs da produç•a; distribuiç•a e 

conSUIM> de ••readerias, constituiria a base da nova sociedade, 

•aia Justa e ••is hu•ana, pois n•a comportaria nem explorador••• 

n .. explorados•. 

De acordo com outro autor (Duarte;1985113) "Desde seus 

pioneiros, as 28 tecelbes de Rachdal•, a cooperativismo tem sido 

criado como uma alternativa econõmica a situaçbes histOrica• 

especificas, senda r•conhecido como u• dos mais eficientes 

instru•entos de desenvolvimento e de passivei transfar•aç•o 

social. Esta visao do cooperativismo surgiu do duplo caràter que 

lhe é peculiar • que a distingue das demais arganizaçbes 

econOmicas; a de saciedade de pessoas e a de empresas". 

A História encarregou-se de demonstrar a utopia da 

proposta · de socializa~~º contida na doutrina cooperativista de 

Robert Aven e outros idéologos do movimento. A dialética da 

intera~~º entre o movimento cooperativista na própria din~mica da 

ex pansl\'°c> de> capital" enquanto elemento de implemen tai;:Xt> à 

economia de mercado (SCHNEIDER,1981111) 

Este cooperativismo tipicamente "individualista"!' qu<-:~ 

resultou da metamorfose porque passou a proposta original dos 

pioneiros de Rochdale~ continua sendo caracterizado e difundido 

como um movimento social capaz de l.:.•var à transformaJ>::Xo de 

sociedades baseadas no regime de competi~â'o e lucro, em 

sociedades baseadas na coopera~â'o e na ajuda mútLta.. ([idem: 11) 
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O cooperativismo surgiu historicamente como um sistema 

formal, porém simples!' de organizai;~o de grupos sociais com 

objetivos e interesses comuns!' estando o 5eu funcionamento 

amparado basicamente nos principies da ajuda m~tua e do controle 

democráticc> da organizai;~c> pelos seus membros. (Shneider-;1981132) 

No af~ de sobreviver à competi~~º que lhe foi sendo 

oferecida pela empresa privada capitalista, o cooperativismo 

passou a lan~ar m~o dos mesmos métodos organizacionais e 

operacionais de que se valiam as demais empresas, com o fim de 

at:i.ngir graus de efici~ncia econ6mica compativeis com 

situa~~~;- de mercado!' com que se defrontava. Na medida t:.•m que a 

orqaniza~-;.\'o c:c>operativa expande-se enquanto empresa e consolida 

sua sobreviv@ncia em meio a sua ordem essencialmente competitiva!' 

ela tende a caracterizar-se como cooperativa, poYquanto 

inviabiliza um dos principies básicos que a definem como 

tal. (Schneider;1981:32) 

Definindo-se a Cooperativa como uma sociedade de 

pessoas e n~o de capital, observa-se que a Coopt:~Yativa, mesmo 

inserida em uma sociedade capitalista, distingue-se de uma 

empresa privada por seu objetivo e por seu modelo organizacional~ 

O objetivo de uma empresa é o lucro e ela procura organizar-se 

segundo critérios de efici~nci~ compatíveis ~om tal objetivo • . Em 

contrapartidc."'t ~ ~ Cooperativa n•o tem como objetivo precipuo o 

lucro para si mesma~ mas propiciar os meios através dos quais 



83 

seus associados podem tornar suas explora~õ'es rentáveis. 

(Fleury&19B3,32/33) 

De acordo com os estudos tendo em vista o 

cooperativismo!' pode-se concluir que; de um lado os ideólogos 

asseguravam que seria uma etapa rumo ao socialismo numa sociedade 

mais justa e mais humana. De outro lado, as criticas faziam 

previ.s&'c> de seu desapar·ecimento ou transformatt:~o em empresa onde 

persistiria a divis~o de classes, exploradores e explorados. 

Diante do exposto, verifica-se que o cooperativismo 

tem seguido mais a linha defendida pelos criticos. Os estudos 

mais recentes expoem justamente o caráter reformista e mostra que 

o cooperativismo obedece aos ditames da acumula~•o capitalista. 

3.3.3. AS COOPERATIVAS DO PROJETO RIO FORl10SO 

A idéia original de j.nterveni;::l(o estatal na regi~o do 

Médio-Tocantins-Araguaia, de acordo com os planos do Governo de 

Goiá~-., era a expans;:\'o da fronteira agrícola do Estado e a 

ocupa~•o racional da bacia no Médio-Araguaia, que segundo 

indicadores levantados, poderia apresentar um potencial de área 

agricultável em torno de 2,5 milh~es de hectares. 

Quando da elabora;•o do Plano de Governo, os estudos 
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foram retomados e resultaram na identifica~~º ele · uma área de 

65.000 ha, no municipio de Formoso do Araguaia, cujas condi~6es 

topográficas, de solo e clima, favoreciam a implanta~~º de 

cultura irrigada de gr~os 11 especialmente o arroz. 

Dai surgiu a concep,.:~o do Projeto Rio Formoso, que 

pelas suas dimensO'es e esforf;o de planejamento e coordena~:k'o 

requeridos 11 tornou-se meta prioritária do Governo 

Estado decidiu intervir diretamente e alocar 

Estadual. O 

os recursos 

necessáric>s á implanta~~º do Projeto, alegando que devido as 

caracteristicas do Projeto, tais como dimens:ro, volume de 

recursos a serem viabilizados, o grau de risco envolvido e ainda 

o nivel incipiente de capital social básico disponivel na regi~o, 

inibíam a at\.la~1\o da iniciativa privada, pelo meno~> na forma 

pioneira e escala determinadas pela concepi~º do Projeto Rio 

Formoso. 

A intervenr;:~o estadual revestiu-se de caráter 

temporário; o Estado foi responsável. pela elabora,.:~o e 

implanta~~º do Projeto. Ao final de cada etapa de implanta~~º' a 

área correspondente seria transferida à iniciativa privada, que 

deveria remunerar o Estado pelos gastos efetuados quando 

assumisse a res-.ponsabilidade pela administrafi:~O dos negócios. 

Como melhor forma de "transferir" os investimentos a 

particulares!' o governo decidiu pela criar.~o de uma cooperativ.a; 

Cooperformoso, Cooperativa Agroindustrial Rio Formoso Ltda 11 cuja 

constitui,.:~o obedeceu a critérios estabelecidos pelo próprio 
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Estado. Conforme determina~~º' coube ao Estado desapropri•r • 

~rea do Projeto, promover o desmatamento e prepara~~º do solo • 

sistematizar a área. Apurado o montante gasto, definiu-se o valor 

pelo qual a área foi vendida aos cooperados. Segundo estimativas 

da SEPLAN-GO, o custo por hectare di\ .irea sistematizada do 

Projeto era em torno de US• 4.000. O projeto na sua fase de 

implanta~~º foi dividido em tr@s etapas e transferidas aos 

cooperados também por etapas, correspondentes a 4.300 hectares, 

1ª etapa, Cooper~ormoso~ de 12.286 hectares, 

Coperjava e de 14.026 da 3~ etapa, Copergran. 

2~ etapa da 

Estes valores 

correpondem ao total das áreas cultiv4'veis. O Estado criou t~ 

cooperativas de caráter empresarial, os cooperados assemelham-se 

mais a acionist·as de uma empresa do que a cooperados de uma 

cooperativa...--· Pi pró-pria caracteristica de 'condomínio onde cada 

cooperado possui uma cota no total sem discrimina~~º de ~rea 

caracteriza uma empresa. A área plantada pertence à cooperativa e 

os associados tem cotas-partes no total. No final da colheitA 

dividem-se os lucros de acordo com a cota de cadA cooperci\do. Ap6~i> 

1981, as cooperativas do Projeto decidiram delimitar as ~reas 

dos cooperados seguindo as cotas. Com isso, as cooperativas 

tornaram-se apenas cci\ptadoras de recursos junto ~s institui~CSes 

financeiras e assumindo a responsabilidade jurídica. 
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O Estado criou as cooperativas e feriu uma dAs normas 

vigentes da Lei 5.764 de 16/l~Ul 97l. !' 1i>Obre sociedade 

cooperativas. 

Segundo o artigo 29, capitulo VIII da re~erida Leis • 

o ingressa nas cooperativas 6 livre a todos que d ... jar

utilizar os -rviços p,....tados pela sociedade, desde que adir

aos prOpositos sociais e preencha• as condiçbes estabelecida• na 

estatuto.• 

No Projeto Rio Formoso n~o se respeitou esttt critério 

contido na Lei de Cooper•tivas e o governo tratou de escolher a~.; 

cooperativas de acordo com seus interesses e fechou as 

cooperativas desde • foraaç~o com um número fixo de associados. 

N~o permitiu o ingresso de outros interessados residentes na 

regia'o, demonstrando o cunho empresarial das cooperativas. Uma 

grande parte dos cooperados n~o lidava com a terra, tornaram-se 

agricultores após a entrada nas cooperativas. A escolha seouiu o 

critério de amizades, parentesco e poder econômico junto ao 

Governo de Goi~s. Dentre os beneficiados da 2a etapa, Coperjava, 

há filhos e sobrinhos do ex-governador biônico Ary Valad~o (PDS); 

Carlos Valad~o, Ovidio Valad~o e Clovis Valad~o. 

Segundo o Boletim de Subscriç~o de Capital em 06 de 

fev~reiro de 1987, registrado na Junta Comercial de Goi~s em 18 

de mar~o de 1987, afirma que C.rlas Oliveira Yaladao possui 402 
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cotas subscritas 11 Clovis Oliv•ira Valadao, 532 e Ovidio Ribltiro 

Valadao 11 participa da Coperjava juntamente com os dois em 

sociedade na Agrovel 11 Agroindustrial Ver•da Ltda com 488 cotas 

subs;critas. Isso significa que estes cooperados possuem cotas 

como pessoas fisicas e jurídicas. 

Dentro do Projeto podemos citar outros empresários nas 

mesmas condiçC'es; os po,.tu9ueses proprietcirios da COBRAPE, Cia 

Brasileira de Agropecuária 11 fundada em 1982 no município de 

Formoso do Araguaia também participavam como cooperados da 

Coperjava através da empresa "Goiânia Sociedade Agropecuária 

L TDA" tendo colllD. .. sócios: Vict.or Manuel F•rr•ira Lopms, partugês, 

Fernando Jorg• Ferreira Lopes, partugu .. • Maria "ichltlna R•Jadas 

Rodrigu .. 11 brasileira 11 com 571 cotas subscritas e ainda a 

Pantanal Goici\no Sociedci\de Agropecuária Ltda, s6cios1 Francisco 

Manuel 

Sabri•l 

Oliveira Pi...,ta de Ara6Jo11 residente no Rio de · Janeiro~ 

Sattanini d• Brit.ta Pereira, Victor t1anuel Ferreira 

Lopes, portuguesa Euclides Some•:• reS>idente no Rio de Janeiroa 

Ant.õnio Manuel Pinheiro Espirita Santo Silva,. portugu@s AntOnia 

l"lanuel Tarr• do Valle o· Avillez!' português (JUCE6 - 26/10/78). 

A sede da empresa "Pantanal Goiano Sociedade 

Agropecuária Ltda" é no Rio de Janeiro e seus sócios portu9ueses 

pertencem também à COEtRAF'E. A "Sociedade Agrícola Lagoa Formosa 

Ltda" possui também cotas na Coperjava e os mesmos acionistas da 

Pantanal Goiano: Jos• Ant.õnio de Tavares F•rreira d• Li .. , 
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portugu@s, residente no Rio de Janeiroa Euclid- &oMes!I residente 

no Rio de ~JaneiroJ Victor t1anuel F•rr•ira Lopes 11 português. O 

contrato social foi originariamente arquivado na Junta Comercial 

do Estado do Rio de Janeiro e depois tran5ferido para a JUCEG 

Junta Comercial de Goi~s (JUCEB - 16/06/83). 

Por l\l timo, citamos a "Oásis Sociedade Agropecu4'ria 

Ltda". Apresenta como sócios: Francisco "anu•l Oliv•ira Pi...,ta 

d• · Ara(&Jo.portuguh~ S.rnardo F•rr•ira F•rr•ira d• 

Liaa,portuguOs; Victor "-nu•l Ferr•ira Lopes 11 português e 

angolano e Euclid .. Ooaes. Como pode-se notar, citamos quatro 

empresas cooperad'êfS da Coperjava onde os sócios s~o quase os 

mesmos. O exemplo claro de Victor "-nuel F•rreira Lopes11 

emprescirio portugu@s proveniente de Angola, investiu no Brasil 

após a independ@ncia daquele Pais:o ~ também sócio-proprietcirio 

da COBRAPE e sócios das quatro empresas cooperadas citadas acima. 

Para ilustrarmos ainda mais o perfil empresarial do 

Projeto Rio Formoso!' de grande porte, basta mencionar outro 

cooperado!' desta vez da Copergran, Cooperativa Mista/Rural Lagoa 

Grande Ltda- 3a etapa - Francisco Hyczy 11 participa como pessoa 

fisica e jurídica através da empresa AQropecu•ria c .. pina V•rde 

Ltda. E,;>te cooperado tem domicilio em Nova Yorl-:., detém v~rios 

empreendimentos no setor de Turismos: Pousada do Rio Quente em 

Goiás e de telefonia. Instalou e ampliou a rede de telefones na 

Nigéria, atualmente passa a maior parte do seu tempó no 
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Campina Verde com o intuito de cuidar de seus módulo~ de arroz 

irrigado do Projeto Rio Formoso. 

Neste contexto 11 cabe uma refer•ncia a SCHNEIDER 

(1985:15) quando afirmai "HA uma cr11n~a errõnea difundida sobre o 

cooperativi..a de que constitui uaa estrutura for .. i..nte 

fundada na coopera~•o e ajuda .Otua sendo - si fator de -.adan~a 

socia-1 e de soluç•o da •i .. ria dos trabalhadores ruraiss na 

verdade• a cooperativa t..-se definido cada vez ••i• ca.o WI 

eficiente inatru.11nto a .. rvi~o do capital e de aeus .. cani..as 

de domina~ao•. 

"A divulga,.:~o da Lei 5.764 de dezembro de 1971, de 

orienta~~º nitidamente empresarial 11 inicia o per iodo 

caracterizado como de "renova~~º das estruturas 11 que enfatiza a 

primazia de qualidade sobre a quantidade, estimulando a 1'usa'o de 

cooperativas agrícolas isoladas e abrindo espa~o para a 

integra~~º vertical de cooperativas já assentadas~ sobre bases 

económicas mais sólidas". (SCHtEIDER,198111~) 

A legislaç~o cooperativista brasileira (Lei S.764) em 

vigor desde dezembro de 1971 11 embora limite-se efetivamente a 

caracterizar e regulamentar o funcionamento do cooperativismo 

tipicamente prestador de servi~os" n~o apresenta restri~fSes 
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explicitas a organizafi:aes n~o convencionais, deixando em aberto, 

na verdade, a caracteriza~1(o das novas modalidades que venham a 

surgir. Nesse sentido, para a "forma•~º de cooperativas no Projeto 

Rio Formoso, o Governo de Ooi4's aproveitou-se das brechas na Lei 

de Cooperativas (L•i ~.764) 

Como já referido anteriormente, o cooperativismo 

agricola acompanhou, no seu processo genealógico e de 

desenvolvimento, as determinaç~es essenciais do sistema 

capitalista de que faz parte. Entre esta determina~~es, pode-se 

especificar o processo de centralizaç~o empresarial, presente nas 

formas de organiza~~º econOmica capitalista. Assim como as demais 

empresas, as cooperativas visam tamb~m através da centraliza~~º • 

acumulaç~o, atender aos obj~tivos de crescimento e fortalecimento 

econOmico, que lhes permitam concorrer num mercado competitivo. 

(Duarte, 198:.149) · 

Além do processo de centraliza,.::Xo discutido 11 outro 

aspecto relacionado é\O desenvolvimento empresarial das 

cooperativas é o seu crescimento econOmico propriamente dito. 

Este crescimento responde às determina,.:CSes do desenvolvimento do 

capitalismo!' da mesma forma que o crescimento das empresas n~o 

cooperativas. 

Este cooperativismo cedeu lugar ao cooperativismo 

empresarial que melhor responde às exig@ncias da dinâmica do 
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capitalismo mais desenvolvido. O novo capitalismo surgiu da 

articula~~º funcional entre a doutrinei\ coopenktivista jci 

existente e formas de organiza~~º econOmica tipicci\s do modo de 

produ'°a'o capitalista, constituindo-se, portanto, em uma 'forma· 

11·1L\bi ta" de or9anizti\r;:~o cooperativa. (Duart•.1985185) 

Segundo Laura Duarte (1985187);"in .. rido nu• contexto 

capitalista. foi iapttrativo para o coopttrativisao agricola sttQUir 

as lei• fund....,tais -d-t• aodo d• produ~•o• sofr1tndo as 

transfor .. ~ees derivadas da concentra~•o • acua.ala~•o · pr.sentes 

nas outras for .. • .. presariais de organiza~•o •conO.ica. Isto 

significa. dentro da 6tica de interpreta~•o de•t• trabalho• qu• o 

processo de de.-nvolvimento .. presaria! das coopttrativa• 

agricolas faz parte e correspondea à pr6pria for .. d• •xpan.-o • 

domina~aD do capitalisao na agricultura, na aedida .. qu•• 

articulado subordina.ente ao capital financeiro, o cooperativisao 

perdeu a autonomaia apregoada pelos pioneiros de Rachdale, e -a 

caracteristica de um sist .. a ecanõmica alternativo". 

Conclui-se, diante das afirma'"~es que as cooperativas 

do Projeto Rio Formoso n~o fojem a regra 9eral, ou seja, ci\ssumem 

o caráter de concentrai;:::lo e C\Cumular;~o 

desenvolvimento da agricultura brasileira. 

3. 4. RECURSOS PARA CONSTRUÇM> DO PROJETO 

adotadas no 
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A primeira etapa do Projeto Rio Formoso recebeu 

r·ecursos financeiros diretamente do Estado de 

Cooper1'ormoso. Baseado na L•i 8.746 e no O.cr•~o nQ 1.787, 

precipitados, o Estado vendeu a área desapropriada, 

correspondendo a 1a etapa do Projeto (13.383.40 ha), .l 

Cooperativa Agroindustrial Rio Formoso Ltda, e aos seus 24 

cooperados. A escritura de compra e venda, celebrada em 14/03/80, 

estipulava pacto comissário (insubsist@ncia do C::ontrci\to, se o 

preço n~o for pago no prazo fixado), bem como a proibi~~º de os 

adquirentes destinarem a terra a n~o cooperados da Cooperativa 

Agroindustrial Rio Formoso. Houve com a Cooperformoso 

trans1'er@ncia das terras através da escritura de compra e venda, 

isto tornou-se possivel uma vez que os recursos empregados na 

sistematizaç~o de área da primeir~ etapa vi•rem do próprio 

Estado. A Cooperformoso deveria pagar em parcelas ao Estado o 

valor das terras da 1a etapa do Projeto. Estas parcelas ficaram 

defasadas com o passar do tempo e nos últimos anos, no Governo de 

Henrique Santillo (Pt1DB-1987/1991) 11 o Estado acabou desistindo 

de receber as últimas parcelas e o Projeto, com a divis~o do 

Estado de Goiás, passou a integrar o novo Estado do Tocantins. 

Para a 2a e 3a etapa do Projeto Rio Formoso o Estado 

buscou ·financiamentos junto ao Ect-IDES, na época apenas B.N.D.E 

Banco Nacional de Desenvolvimento Econõmico. Para convencer as 

autoridades federais!' o Estado de Goiás financiou com recursos 

próprios a la etapa, Cooperformoso~ como foi visto anteriormente. 
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A área sistematizada teria cinco mil hectares (ver mapa pag. ). 

Antes da primeira colheita, convidaram o Presidente Jo~o 

Figueiredo, os Ministros Delfin Neto do Planejamento e Amauri 

Stabili, da Agricultura, para visitarem o Projeto. As autoridades 

ficaram empolgadas ao depararem com aquela imensid~o de arroz 

irrigado numa ~rea desconhecida e onde havia apenas pecuária de 

corte com uma inexpressiva lavoura de subsist~ncia. 

O Governo do Estado queria com a visita ao Projeto 

c:onvencer o Governo Fel:leral da viabilidade agrícola do Médio-

Araguaia em Goiás. A visita obteve resultado positivo, logo o 

Estado recebeu o aval do BNDES concedendo empréstimos para 2a e 

3a etapas . do Projeto, das cooperativas Coperjava, Cooperativa 

Mista Rural Vale do Javaés Ltda e da Copergran 11 Cooperativa 

Mista/Rural Lagoa Grande Ltda. O BNDES n~o realizott um estudo 

profundo para obter os custos de implantac;~o, e de infra- . 

estrutura da lavoura de arroz irrigado no Vale do Araguaia. Nesse 

sentido, os valores de aproximadamente 4.000 dólares por hectare 

apresentados pelo Estado de Goiás, no relatório de análise de 

implantaç~o do Projeto Rio Formoso de 16.07.80 para o BHDES, 

foram aprovados pelo banco, com algumas modificac;O'es referentes ~ 

avaliac;~o sócio-econômica, onde exigiu-se que o E5tado destinas1>e 

uma parte da 3a etapa para o assentamento de colonos para que o 

projeto atingisse o caráter social. Esta cláusula n~o "foi 

cumprida. 

O Estado de Goiás, responsável pela constru~:Io do 



Projeto, na'o envolveu contratualmente a Cooperformoso na divida 

contraida com o BNDES 11 efetuou-se diretamente a compra e vend• 

das terras da la etapa. Ao passo que a 2a e 3a etapas 'for&m 

construidas com financiamento do banco. O Estado 11 no entanto, 

assumiu a divida e adotou com as cooperativas a concessa'o de 

direito real de uso das terras. 

3.~. DESENTENDIMENTO ENTRE OS COCPERADOS 

Quando da visita do grupo de análise e\ .irea do 

Projeto, notou-se um de-sentendimento entre os cooperados 

provocado pelo total desinteresse de alguns associados, 

principalmente- os gal\chos que nem se quer haviam se instalado em 

Goiás. Nesse momento, o Governo do Estado nro mais detinha a 

administra~ro da 1~ etapa, a Cooperformoso. Preocupado com o 

futuro do Pf"ojeto e com a perda de seu controle 11 o Estado firmou 

com a Cooperformoso um protocolo onde se estabeleceu a admiss3:o 

de novos cooperados e a saida dos goianos. Este procedimento do 

Estado fere o próprio estatuto estabelecido pelo Governo de GoiAs 

de n~o transfer@ncia das cotas dos cooperados a quem pertencesse 

aos quadros da Cooperativa que jci havia sido formada. 

Segundo o contrato, uma das cláusulas diz: "Proibi~ao 

de transferertcia do uso da terra por ato inter-vivos ou causa

.artis". Assim, com a entrada de outros cooperados fica patente o 
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descumprimento do contrato firmado anteriormente com a 

cooperativa de n~o admiss~o de novos associados. A Cooperformoso 

iniciou com 24 · cooperados 11 apenas um nl'o é gaL\cho. Esse 

desentendimento poderia ser explicado pelo interesse em que os 

ga~chos tinham no Projeto Rio Formoso; o de captar recursos junto 

aos bancos em nome da cooperativtl e distribui-los aos cooperados 11 

que dariam outro destino aos financiamentos em detrimento da 

produ~~o. A presidência da cooperativa esteve sempre nas m~os de 

Pedro Telemos e Genaro Grebs 11 alternando-se como 

vice. Em 1988 a justit;a decretou a insolvência da 

que apresentava um débito de quase um milh;;\'o de 

presidente e 

Cooperativa, 

dólares. Este 

assunto.- Vê{mos tratar com detalhes em outro capitulo. 

3.6. AVALIAÇAO TECNICA DO BNDES 

O BNDES ao conceder empréstimo para a concretiza~~º da 

2ê e 3~ etapam recomendou a inclusi\o de condit;~o contratual· 

especial, no sentido de que o Governo do Estado apresentasse 

estudo e desenvolvesse um programa de colonizat;~o em área 

incluida na 3ê etapa do Projeto. Este programa proposto pelo 

BNDES deveria •er amplamente assistido pelo p~blico estadual e 

contemplava o assentamento de familias, com a responsabilidade de 

explorar parcelas atribuídas segundo critérios definidos pelo 

INCRA (MIRAD), observados, ainda, procedimentos adotados em 

projetos semlhantes, desenvolvidos pelo DNOCS e CODEVASF. O 
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Estado deveria proceder estudos visando redimencionar ~ 

capacidade dos servi~ofi de infra-estrutura econOmica e social a 

serem instalados!! de forma a adequei-los ~ demanda adicional 

criada com o programa de colonizaç;~o. 

responsável 

Operacional 

Ho relatório de empréstimo re•lizado pelo 

pela an.tlise do Projeto 11 recomendou 

do Governo do Estado a possibilidade d• 

BHDES 

à Area 

realizar 

contrato diretamente com o grupo empresarial que deveria assumir 

o controle do Projeto (1980:03), levando-se em conta essa 

proposta 11 conclui-se que o Projeto teria enta'o um caráter 

empresarial e n&'o o de assentamento proposto pelo próprio Banco. 

Depois de afirmar o interesse em realizar o financiamento direto 

com o grupo empresarial da 3~ etapa!! o f.ct-IDES 

relatório (1980:03/04) volta a defender o 

em seguida, 

estudo para 

no 

o 

desenvolvimento de um programa de colonizaç;l\o para a 3~ etapa 11 

como forma de viabilizar o carciter social da interven~~o -estatal 

e atender à prioridade do Governo Federal de ampliar a oferta de 

emprego. Dessa forma!I fica claro a confus1\'o de Banco com quem 

deverá assumir o Projeto!' ora refere-se ao grupo empresarial 11 ora 

ao programa de coloniza~~o. 

A avaliaç;~o tl!cnica do Projeto Rio Formoso baseou-se 

no relatório apresentado pelo consultor contratado pelo Banco 

(1980:61). "E indicutivel o ••ri.t:o do ProJet:o no que concerne ao 

aprov•ita.ent:o d• wna •r•a at:• entao in•xplorada, .,. t:•r.as de 
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resultados econõtlticos •xpressivos. Também • incont•st•v•l a 

voca~ao natural da r•giao para a agricultura irrigada, fac• a sua 

topografia plana • aos r•cur.O. hldricos disponlv•ts•. 

Os estudos técnicos envi•dos pelo Governo de Goiás, 

segundo o EcNDES (1980:61): "for .. realizados com ba- - dados 

escassos • o trata-nto aplicado aos _...,s, - alguns casos, nao 

foi o ••is adequado. Nor•as • crit•rios •ini.os r•co.and6v•is, 

tanto par~ a .. ior •cana.icidad• quanto para a prbpria s•guran~a 

das obras, nao fora• considerados, o qu• dev•r• r•percutir .. 

últi•a an61i- sobr• o ben•fici•rio do ProJ•to, el•vando os 

custos de 1Nmut.n~•o do sist .. a". 

"A equipe t~cnica que desenvolveu o Projeto, embora 

composta de elementos de capacidade reconhecida, n~o possui 

experiência em Projetos de irriga~~o. Alguns aspectos técnicos 

n~o foram abordados e outros n~o receberam um tratamento 

apropriado. Embora ocorra carência de dados referentes à r·egi~o, 

existem métodos de estimativa de maior precis~o que aqueles 

adotados" (BNDES,1980:61). Por exemplo, a dimens~o dos canais 

principais de irriga~l\'o e drenagem com 65 metros, onerou bastante 

o custo de impl.antaçl\'o do Projeto. Houve também a sistematiza!t=:KC> 

de ~reas inadequadas para a irrigai;~o, o Projeto apresenta uma 

geometria regular incorporando áreas impróprias para o cultivo. 

3.6.1. O BNDES E O INTERESSE SOCIAL 
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Se uma parte do Projeto visasse ao .interesse social, 

com o assentamento de colonos, proposta exigida pelo BNDES para 

a libera~1(o do financiamento, neste caso, o aumento de produt;::J(o 

estaria associado ao objetivo de geraç1(o de emprego, ou melhor, 

uma forma de fixaç~o do homem no campo. O nL,mero de familias 

beneficiadas multiplicar-se-ia e a m~o de obra familiar seria o 

fator de produç1(o fundci\mental neste processo. 

O BNDES buscou nos Projetos irrig&dos da Codevasf d~ 

qa e 5a Regionais localizadas no Baixo S~o Francisco, em Penedo -

AL e Propriá - SE 11 que cult:i.vam o arroz irrigado, um modelo de 

colonizaç1(o que deveria ser implantado no Projeto Rio Formoso 

(como vimos, O BNDES financiou a 2a e 3a etapas do Projeto). No 

relat.órib do empré.stimo do B.N.D.E.S ao Estado de Goitis consta o 

parecer do Banco sobre o aproveitamento de uma parte do Projeto 

Rio Formoso para a coloniza~:J(o nos moldes do Projeto irrigados da 

Codevasf, incluindo um levantamento dos rendimentos da lavoura e 

da oferta de emprego. 

•easeando-se e• dados do consultor t•cnico referente a 

lavoura de arroz irriQado no Nordeste, o B.N.D.E.S .. timou uma 

parcela agricola ideal, tendo .. vista a Qera~ao de um niv•l de 

renda bruta - 200 sal•rios •ini.as nec•ssArio a sobrevivencia de 

waa t .. ilia de cinco pessoas. Asai•, d•finiu-aa uma Ql•bA 6til de 

dez hectares. Supondo-tuP a aplica~ao d•••es dados .. piricoa de 

projetos do NE, a •rea 6til do Projeto Rio For.aso, caso fosse 
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concedido como u. progra•a de colanizaçao, chegar-se-ia a um 

projeto que, proporcionaria o assent....,to d• 3.400 faMilias e a 

geraçao de 1s.100 emprevos dir•tos•. (BNDES,1980157/:58) 

No relatório do BNDES consta uma falha quando afirma 

que nos projetos da Codevasf destinam-se 10 hectares por familia 

quando na verdade estes projetos do Baixo S~o Francisco onde se 

cultiva arroz irrigado - o Iti~ba" o ~atidca e o Propriá, as 

familias det@m apenas 4 hectares e ainda hoje permanecem com 

estas medidas. Nos pareceres da Codevasf considerou-se 4 hectares 

insuficientes para uma familia, mas para que os projetos 

envolvessem um nL~mero maior de cooperados" decidiram pelos 4 

hectares. Nesse sentido" pode-se afirmar que" por um lado!' seria 

melhor as familias receberem uma área menor, mas por OL\tro lado" 

mais familias seriam beneficiadas.(Dados coletados e• visita aos · 

Projetos e• .. io de 1988) 

Outro aspecto a ser levantado, constitui a diferen~~ 

no processo de cultivo das lavouras de arroz irrigado da Codevasf 

e do Projeto Rio ~ormoso. Enquanto o Projeto Rio Formoso emprega 

um sistema de cultivo mais avançado, com o plantio de sementes 

pré-germinadas, evitando o transpante, no Nordeste!' ao contrário, 

utiliza-se ainda o transplante. Faz-se primeiro uma sementeira 

(repassamento da água num talh~o" onde joga-se a semente) quando 

o arroz germina, manualmente retiram-se as mudas e plantam em 

ou t rc> 1 oc.al definitivo até a colheita. Modo semelhante ao 
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processo utilizado em alguns paises da Asia. A colheita tem sido 

manual na maioria dos projetos irrigados da Codevasf. Nos ~ltimos 

tr@s anos surgiram as primeiras colhedeiras no Projeto Iti~ba. 

Nesse contexto!' importa ressaltar as d i f eren ç:as 

r-egionais entres duas regifíes~ 

Francisco!' existia antes da 

no Nordeste, no Baixo 

implanta~é!Co dos Projetos 

~o 

da 

Codevasf !I o cultivo de arroz irrigado por camponeses que 

aproveitam as várzeas férteis do rio S~o Francisco. A adubai;:~o 

provinha da natureza; após as che i as quando as águas do rio 

desciam deixavam para trás o rico humus do qual se aproveitavam 

os pequenos produtores de arroz~ os ribeirinhos. Com a constru~~o 

de barragens (Sobradinho/Cabrobró) ao longo do rio s•o Francisco!' 

houve uma interfer@ncia no ciclo das cheias do rio. Sem as 

enchentes a terra nas várzeas n1(o mais recebiam a fertilizai;:~o 

natural, inviabilizando a cultura de várzea dos camponeses. Dessa 

forma, a Codevasf e o Ministério do Interior sentiram-se na 

obrigaç:~o de dar apoio aos ribeirinhos prejudicados pela 

interfer@ncia nos ciclo!> do rio S;tío Francisco e criarAm os 

projetos da Codevasf da 4a e 5a Regionais com sedes em Penedo-AL 

e em Aracaju-SE. Houve, portanto!' a uma necessidade de dar-se 

uma solu~~o ao problema do ribeir:inho!' pelo 

interrompimento das enchentes. 

A construr;:l'o de barragens no Rio S~o Francisco trouxe 

um problema social ao interferir no modo de cultivo de vctrzea 
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antes existente e ocupado pela pequena produ~4ro camponesa. No 

local do Projeto Rio Formoso na'o havia, antes da obra, uma 

pequena produç~o de destaque, apenas médios produtores criavam 

gado ao aproveitarem as imensas várzeas e cultivavci\m uma 

inexpressiva lavoura de arroz e outros cereais para a 

subsist@ncia. Apesar disso!' no Médio-ArAguaia, regia'o do Projeto 

Rio Formoso!' poder-se-ia assentar camponeses provenientes de 

outras regi~es que para 14' dirigem-se em busca de terras, 

sobretudo de outras áreas do Estado do Tocantins, do Maranh~o e 

do Pará. Para se ter uma idéia da real situa~~º naquela regi1(o 

pelo uso e posse da terra!' basta ver os conflitos existentes no 

vale do ~avaés e Araguaia envolvendo posseiros e a grande 

empresa. Mais adiante trataremos em outro capitulo sobre a 

questa'o dos posseiros no Projeto Rio Formoso. 

O Projeto Rio Formoso precisaria pelo menos trinta ou 

quarenta hectares para promover um programa social com o 

assentamento de uma familia. O posseiro Miguel que ocupav~ uma 

~rea na Coperjava possuia em torno de 40 hectares, criava gado e 

produzia arroz em área seca do projeto, sem afetar a produfi::Ko de 

arroz irrigado da Cooperativa. 

A proposta de assentamento do BNDES n1\'o foi cumprida 

pelo Estado!' sequer estudada. Os conflitos pela posse e uso da 

terra ao longo do Lago~o, na 3~ etapa, atestam o exemplo do 

descaso do governo!' tendo em vista a política de assentamentos. A 
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viol~ncia provocada pelos cooperados da Copergran (3ª etapa) 

contra os posseiros é frequente ao ponto de os obrigarem a se 

unir contra a expulsa'o. 

Podia-se tomar como refer~ncia a posse do Mi9uel e 

assentar outrcul familiC\s. Vale fri$ar que a posse do Miguel n~o 

interferia na produç~o e 1uncionamento da Coperjava 11 pois 

si tuc!\va-se apenas em .trea secc'l • A estimativa otimi!~ta que o 

BHDES pOde obter em rela~~º ao Projeto Rio Formoso, como 

originalmente concebido pelo Governo de Goi~s, era de, no m~ximo 11 

agregar cerca de 450 cooperados e gerar quase 2000 empregos 

diretos. Esta estimativa otimista do BNDES estava muito aquém da 

realidade de hoje do Projeto. Os cooperados ultrapassam em 

mais de 100 pessoas, longe, portanto, d~ 450 preconizados 

pouco 

pelo 

BHDES e a oferta de empregos na'o atinge a cifra de 1000 11 distante 

também dos 2000 preconizados pelo BHDES. O BNDES prosse9ue na 

avalia~~º do Projeto Rio Formoso ao afirm~-lo •co.o um projeta 

de colaniza~ao que beneficiaria uma parcela be9 ••iar da 

popula;;ao, integrando-a ao processa produtivo do Pais, ._ 

sacrificar os niveis projetados de produ~ao•. (BNDES,19801~7) 

Com o intuito de mostrar o perfil da produr;:~o de arroz 

em Goiás, antes do Projeto, importe\ citar os dados do IBGE de 

1975, nesta época O Médio-Araguaia pertencia ao Estado de Goiás. 

Cerca de ~o:~ da produ~~o estadual de arroz provvm de propriedades 

de até 200 hectares, e 80~ dos estabelecimentos pesquisados, 
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voltados para essa mesma cultura, correspondem tamb~m a 

propriedades de atá 200 Ha. Estes dados demonstram a participa~~º 

relevantei' na produçt(o riz icc>la estadual, de pequenas e médias 

glebas de terra (incluindo arrendatários, posseiros e ocupantes). 

O Projeto Rio Formoso absorveu um n~mero expr~ssivo de 

empresários desvinculados da agricultura e que, como ocorreu com 

a Cooperformosol' utilizavam-se do Projeto para o enriquecimento 

ilicitol' ao aproveitarem-se dos créditos obtidos em nome da 

cooperativa. Este assunto iremos analisar com mais detalhes em um 

outro C<.\pi tule> sobre a insolv~ncj. a da Cooperformoso. 

A constitui~•o de cooperativas, agregando cooperados 

que assumem cotas de terras entre 150 a 750 hectares, con·formf? 

previsto no estatuto de cria,.:~o da Cooperformoso, proporcionaria 

um n~mero muito pequeno de beneficiários diretos e o elevado 

índice de mecanizai;:~o utilizado no Projeto resultaria na geraf;~O 

de poucos empregos diretos. Os Decretos assinados pelo governo 

par-.:\ a desapropriai;::l(o da área a ser construido o projeto levou o 

governo a criar as sociedades cooperativas de produ~~o agricola. 

Um recurso utilizado para encobrir o inexistente interesse 

social. 

Para a área alienada O.a etapa 11 Cooper'f'ormoso) 11 n~o 

obedeceram o critério de limita~~º de área a ser alienada a cada 

um dos adquirentes. No relatório de oq;amento e criai;::lo do 

Projeto encaminhado pelo Governo· do Estado ao BNDES fixava-se os 

limites de 150 hectares e 750 hectares como o minimo e o m•ximo, 



de terras a serem alienadas a cada um dos adquirentes. Ainda que 

a maioria dos cooperados tenha adquirido áreas em torno de 300 

hec:tares 11 n~o se cumpriu este item. Houve cooperados que 

adquiriram .1reas bem acima do proposto de 750 ha como por 

exemplo, o cooperado Edson Lisboa Al•ncar com 2.247.98 hAI 

Yergilina d• Assis Soar .. com 1.572.58 hae Pedra T•l•ma• d• SA 

(atual presidente 11 acusado em 1988 de desvios de financiamentos) 

com 952 ha. Há outros com cotas bem menores 11 abaixo dos 150 

hectares mínimo exigido: S.ranaro Kr•bll com 52 hal' e outros. Com 

a adoç~o do condominio 11 os cooperados na'o sabiam o local de su&s 

áreas, na verdade a propried~de tornou-se abstrata. Como 

afirmamos anteriormente, os cooperados assemelhavam-se mais á 

acionistas de . uma empresa que associados de uma cooperativa. 

3.7. CONTRATO DE El'FRESTltt01 ESTADO/BNDE6 

Analisaremos as condiç6'es contratuais referentes ao 

empréstimo do BHDES para o Estado de Goiás. Mais adiante 

trataremos da divida entre o Estado de Goiás e as 

(2a e 3a etapa). 

cooperativas 

Goiás, 

F'rop6'e-·se a concess~o cl~~ financiamento ao Estado de 

no valor de até 4.068.887 ORTN'S 11 equivalentes a 

CR$2.461.229.057~ considerando-se a taxa de CR$604.89/0RTH~ 

vigente em julho de 1980. Beneficiário: Estado de Goitf\s (O 
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Projeto en~ontra-se atualmente no Estado do Tocantins). 

Finalidade do financiamento, baseado no Conv@nio 

BNDES/Estado de Goiás!I de 22 de agosto de 1979!1 pci\rci\ 

sistematizaç~o de terras referente à segunda e terceira etapas de 

implanta~1to do Projeto Rio Formoso, localizado no Municipio de 

Formoso do Araguaia, Estado de Goiás!I o qual abrange ~rea total 

de 65.000 hectares e visa a produ~1lo de :i:~00.000 tl'a de arroz!I a 

ser cultivado em 'rea irrigada de 30.612 ha. 

JUROS1 

8~ (oito por cento) ao ano!I calculados dia a dia sobre 

o saldo devedor corrigido e exigíveis trimestralmente!! a partir 

do primeiro d~~ 15 (quinte) do trimestre imediatamente subsquente 
à data dê assinatura do Contrato e nc> seu vencimento ou 

l i q ui d a ç~o ( BNDES, 1990 172) • 

GARANTIA:s 

Vinculaf;~o em 'favor do Banc:o!I como reserva irrevogável 

e irretratável de meios de pagamento de parte do produto da 

arrecadaç1lo do Imposto Sobre Ci rc:ulai;:!Co de l"lerc:adorici\s - ICM do 

Estado de Goiás 11 ou de tributo que venha a substitui -lo !I no 

montante equivalente a cada presta~1(o de amOrti Zci\!f::lee> de> prin c:i pal 

e acessórios!! vencidos a partir do exercic:io financeiro relativo 

e\ assinatura do contrato e até final l iquidaf;~C> de todas as 

obriga~~es dele decorrentes (B.N.D.E.B,1980172/73) 

Para pagamento do crédito ~ ser aberto pelo Banco para 
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financiamento do projeto em tela, o Estado disp6'e de recursos do 

"Fundo de Participa~~~º dos Estados, do Distrito Federal e dos 

Territórios FPE" e da receita gerada pelo Imposto Sobre 

Circula~~º de Mercadorias - ICM como mencionado acima. 

Com o objetivo de determinar a capacidade de pagamento 

do Estado, relativamente ao financiamento pleiteado, elaborou-se 

o quadro abaixo, em que s~o confrontados os valores do cronograma 

de amortiza~~º do financiamento com as projeJ;t!Ses das quotas do 

FPE e -~a receita de arrecada~~º do ICM disponiveis. 

QUADRO 1 - NIYEL DE COl"IPROt'IETll"ENTO DO FPE E ICM (ESTADO DE &DIAS) 

CONTRATO 
A N D Ett EXAl'E RESIDUO 

F.P.E (1) 1.c." .<1> TOTAL (BNDE) (2) 

1980 64 4.491 4.455 19 4.~ 

1981 236 6.982 7.218 115 7.103 

1982 307 8.005 8.312 190 8.122 

1983 336 9.160 9.496 190 9.306 

1984 132 10.489 10.621 388 10.233 

1985 152 12.000 12.152 571 11.581 

1986 159 13.725 13.684 539 13.345 

1987 165 15.708 15.873 507 15.366 

1988 107 17.974 18.081 476 17.605 

1989 110 20.547 20.657 444 20.213 

1990 114 23.491 23.605 214 23.391 

FONTE:(BNDES,1980:65) 
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(1) Proje~~o a pre~os constantes de 1979 

(2) Amortizaç~o do principal mais juros de 9:~ ao ano, prazo 

total de 10 anos ( com 3 anos de car@ncia) 

Como 

receita do 

compromissos 

observa-se pela an.ilise do quadro anterior, 

FPE mostra-se insuficiente para saldar 

com o B.N.D.E, já apartir de 1984. No .entanto, 

a 

os 

a 

capacidade residual de comprometimento da receita de arrecada~~º 

do I.C.M supera de muito o valor previsto das anaortiza~tJes do 

financiamento pleiteado. Por essa raz!\'o optou-se apenas pela 

vincula~~º' como reserva de meios de pagamento da receita gerada 

pela arrecada~~º do Imposto Sobre CirculC\r;:Xo de Mercadorias. O 

ICM seria oferecido como garantia e amortiza~~º do financiamento, 

para determinaç~o da real · capacidade de pagamento do Estado. A 

autoriza~~º 

consta da 

ao Governo do Estado para vincular 

Lei 8.773, de 15.01.80, já 

tais recursos 

mencionada. 

Percebe·-se uma transfer@ncia de recursos do Governo 

Federal (BNDES) para a iniciativa privada tendo o Estado de Goi~s 

como credor. O ICM, a maior fonte de arrecadaç~o de Goiás, ficou 

vinculado à divida. O imposto mais importante dos Estados 

indiretamente passou a servir aos interesses de grupos 

empresariais" uma vez qut:~ o Projeto per·mitiu a participC\fi::XO de 

empresários~ entre eles" vários de grande porte, como Francisco 

Hyczy, citado anteriormente. 
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Vale ressaltar que o Estado de Goiás recebeu o apoio 

financeiro do Governo Federal especialmente para o Projeto Rio 

Formoso. A Secretaria de Planejamento da Presidência de!\ Rep(lblica 

liberou antes do Projeto,. CR$ 76 milh6'es a 'fundo perdido, que 

foram utilizados em gastos de sistematizaçl('o, e 41\Utorizou a 

liber·a~~"\'o de mais CR$ 100 milhetes 11 nas mesmas condi.,:eses, a serem 

empregadas pela Cia. Agr:lcola do Estado de Geias - CAESG0 11 nci\ 

compra de equipamentos.(BNDES,1980149) 

Estes recursos a 'fundo perdido n~o entraram nos custos 

totais de implantai~º do Projeto. Com isso, o valor das obras 

construidas com o "fundo perdido n~o fizeram parte da divida do 

projeto entre a Cooperformoso e o Estado. Na verdade!' 

indiretamente o Governo de Goiás transferiu à iniciativa privada 

os recursos a 

recebeu. Uma 

fundo perdido nas mesmas 

parte do fundo perdido 

condi~e'es em que · os 

"foi empregado na 

sistematiza~:!(o da 1a etapa (implantai;~o dos canais de irriga~~º e 

drenagem). 

As liberci\i;6es de recursos do B.N.D.E!I referentes à 2a 

foram programadas de acordo com a necessidade 

investimento no 1 tem "Sistemati zai;:!Co do Terrreno". 

irrigada) CBNDES!l1980:49). 

1a parc~~la CR1>200.000 mil 

2a parcela - CR$352.500 mil 

3a parcela - CR$250.000 mil 

4a parcela - CR$314.733 mil 

ago/80 (imediata) 

set/80 

out/80 

dez/80 

de 

(área 



QUADRO 2 - USO E FONTES DO PROJETO 

usos 

AOUIS. DE TERRAS 

SISTEl'tATIZAÇNJ DO 
TERRENO 

PAROU:: INDUSTRIAL 
E INY. DE APOIO 

EOUIPA11ENTOS 

ASROVILAS - 3 

:NA la. 
'ET~A 

40.235 

437.794 

114.506 

A REALIZAR 

• • TOTAL 
la. etapa'2a. etapa 

96.503 118.977 

1.1~.433 1.225.439:2.816.666 

497.1~ 583.615:1.080.768 

~9.407 604.348'1.268.261 

355.369 689.834 1.045.203 

110 

• -· 
4 

44 

17 

19 

16 

TOTAL 592.~5 2.651.865 3.222.213 6.466.613 100: 

DATA BASE: MAI0/80 

FONTE: BNDES (1980:45) 

• -· 
VALORES EM CR$ MIL 

Segundo dci\dos do Governo de Goiás estes valores 

aproximavam dos 10.000.000 de dólares~ na época. 

o quadro de usos considera os investimento~:> 

diretamente rel<!\cionados ao Projeto Rio Formoso. As inversfSes e.~ 

serem realizadas na rede de transmissa'o ele energia elétr:i.ca e no 

assentamento e pavimenta~';!(o da BR-242 

entres os usos 11 por tratarem-se de investimentos qlle beneficiar~o 

futuramente outros empreendimentos que venham a instalar-se 

próximos à área do Projeto (BNDES,1980145).. Estes bene'ficios 
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outorgados pelo Estado a iniciativa privada ao oferecer infra

estrutura: transmiss~o de energia elétrica e pavimenta,.::Xo da 

rodovia 11 constituem a reproduçl\'o C\mpliada do Capital. Há uma 

valorizaç1ío das terras nA medida em que estes melhor4'.mentos v1Co 

chegando 11 sem haver, contudo gastos por parte dos proprietários. 

Isso significa transfer@ncia de riqueza do poder p~blico para os 

proprietários rurais. 

As atividades do Projeto compreendem 3 etapas com 

prazo total de execu~~o de 3 anos. Com relA,.::1$'.o "' la etapa 

(1979/80) foram postergados investimentos da ordem de CR$712,9 

mil h?.1es !I ou o equival~nte a 55~ do valor previsto para esta 

fase. Estes. · investimentos referem-se à instala~:ll'.o do 1Q f'arque 

Industrial da CIBRAZEM (CRf.348,.4 milhO'es) 11 e dever~o ser 

executados ao longo da 2a etapa do Projeto. 

O item "Parque Industrial e Investimentos de Apoio"!! 

s~c> considerados os 3 conjuntos de solos e armazéns da CIBRAZEM 

(escritórios!! hangares, 

de diversas edifica~~es 

galp~es, oficinas!! etc) 

de 

e 

equipamentos para a mesma finalidade (CR$216,6 milhO'es). 

apoio 

411.lguns 

A implementa~1\'o dc>s diversos item:i do Projeto ficou a 

cargo!! basicamente!! de 3 entidades: 1) o Estado de Goiás para 

adquirir e sistematizar as terras; 2) a CIBRAZEM - Instalar novos 

silos e armazéns para beneficiamento; 3) a Cooperativa 
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responsabi 1 i zar-se pela execuç:~o das c>bras de apoj.o ( inc:luidas no 

item 3 dos Usos do Projeto), inicialmente a cargo do Estado, 

depois transferida para a Cooperativa. Os desembolsos para a 

realiza~~º dos investimentos programados para a 2a e 3a etapas~ 

bem como a parcela n~o realizada na la etapa, est~o discriminadas 

em cronograma~ conforme segue abaixo: 

QUADRO 3 FONTES DE RECURSOS PARA O INYESTil"IENTO 

A REALIZAR 
REALIZADO: 

FONTES NA la. • TOTAL X • 
ETAPA '2•. etapa 3a. etapa 1 

1 

1 -· 1 • 
SISTEMA BNDE-- 1.U53.433 1.225.439 2.378.872 37: 

,F R E 1.117.242 1.189.247 2.306.489 36 

FINAHE 36.191 36.192 72.383?, 1 

ESTADO DE BOIAS 478.029 313.105 549.439 1.330.513 21 

BANCO DO BRASIL 114.:506 549.407 604.348 1.268.261 20 

CIBRAZEM 397.530 466.666 864.196 13 

BNH/PROHEMP 138.767 269.372 408.139 6 

OUTRAS FONTES 99.623 116.949, 216.:5172, 3 
• 

~~~~~ ~~~~~-·---• • 1 1 

TOTAL 592. 535 2.651.865 3.222.213:6.466.613 : 100:. 
1 1 

~~~~~ ~~~~~ ~~~~~ ~~~~~-·-· 

FDNTE:(BNDES,1980:47) VALORES 81 CRS t1IL 

O Sistema BHDES tornou-se a principal fonte de 

recursos para o Projeto~ com participaç:~o de 37~~ no total do 
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investimento.- Posteriormente, em outro capitulo trataremos da 

divida do Governo de Goiás junto a este Banco. O ~inanciamento 

FRE, no valor de 4.068.887 ORTH·s, equivalente na época, •aio/BO, 

a CR$2.306,5 milh6'es, destinou-se a obra• civis de sisteomatiza~:ro 

da área agricola do Projeto. Os recursos FINAME, 127.691 ORTH·s 

equivalentes a CR$ 72 11 4 milhaes, em maio/BO, referem-se à 

aquisiç~o de um conjunto de bombas para a central de 

(BNDES,1980147). 

drenagem 

o Estado de Goicis compremeteu recursos para 

desapropria~~º de terras (380.130 ORTH ·s equivalentes a CR$215,5 

milh6'es 11 em maio/80) e infra-estrutura das agrovilas (963.834 

ORTN·s equiv~lentes a CR$ 546.3 milh6'es 11 em maio/80). Para 1980 11 

o or~amento anual do Estado consignou CR$172 -milh6'es, a prR~o de 

dez/79, para serem aplicados no Projeto. Segundo in'foriaaçtses da 

SEPLAH/Go, este valor poder.! ser atuali zado, dependendo das 

necessidades (BNDES,1980147). 

Este recurso elevou os valores das terras onde $eria 

implantado o Projeto e o Estado de Goi~s ao passar o Projeto à 

iniciativa privada deveria receb@-lCK> de volta. A Cooperformoso 

obteve de imediato a transcri~l(o da área com a escritura de 

compra e venda. Com isso passou a ser proprietária das terras em 

definitivo com o compromisso de pagá-las ao Estado em parcelas. 

Os valores n~o sofreram corret;:~o, no Governo de Henrique S~ntillo 

(PttDB - 87/91). O Governo na imin@ncia de atualizar os valores 
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acabou deixando de receb@-los. Com a divis~o de Goiás e cria~:.lo 

do Estado do Tocantins, a Uni~o absorveu as dividê\s do novo 

Estado, o Projeto encontra-se agora no Tocantins. O Estado tem, 

portanto, propiciado a reprodu~~o ampliada do capital ao oferecer 

recursos financeiros e a melhoria da regia'o, sem receber os 

recursos investidos. Alegou-se sempre a arrecada~~º de ICM para 

quitar o BNDES; este imposto na'o poderia servir para pagar 

dividas de uma obra que seria transferida à iniciativa privada. 

Quanto ao financiamento para aquisi~~o de máquinas 

agrícolas e de transporte (item 4 dos Usos), no montante de 

2.035.344 ORtN-... S ou CR$1.153 11 7 milhfre~. em maio/80, correpondentes> 

as encomendas a serem realizadas durante a 2a e 3a etapa do 

Projeto, deveriam ser obtidos mediante empréstimos regulares, 

atrav~s do Banco do Brasil (custo 26~ a.a, prazo de 3,5 anos). 

Para os equipamentos que na'o se enquadram nas exig@ncias do Banco 

do Brasil, seriam pleiteados recursos junto ao Banco Nacional de 

Crédito Cooperativo B.N.C.C (custo de 29~ a.a, prazo de 5 .. 

anos)" (BNDES,1980149) 

Como alternativa existiu a possibilidade de serem 

solicitados recursos do Programa de Desenvolvimento dos Cerrados 

POLOCENTRO (altamente sub$idiados) para o financiamento de 

pc.'\rte dos equipamentos. Esta hipótese, no entanto, n~o foi viável 

dada a reduzida dimens8.'o dos fundos deste Programa "VIS a VIS" as 

necessidades de recursos para este item do Projeto. O Estado 
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tentou angariar financiamentos de vários 6rg~os, é e> que 

continuaremos a ver adiante. 

Com 

constru~~o do 

(643,001 ORTN'S 

rela,.:~o à CIBRAZEl"I, sua colaborci\fi:~O 

1g P~rque Industrial foi acertada em 

ou CR$364,5 milh6'es) e seria sob a 

para a 

maio/80 

forma de 

investimento direto. Isto significa que os armazéns ser~o de 

propriedade da Companhia. No decorrer da 2a e 3a etapas do 

Projeto, e considerando-se o seu andamento, a CIBRAZEM deverá 

instalar os demais parques industriais, totalizando a pervis3'o de 

1.524.531 ORTN'S~ correspondentes a CR$884,2 milh6'es, em maio/80. 

O investimento da CIBRAZEM seria remunerado mediante Cobran~a de 

taxa de utiliza~~º de suas instalai;:f!Ses (BNDES,1980148). 

Os recursos do BNH, na linha do Programa Habitacional 

Empresa, PROHEMP, no valor de 720.000 ORTN"S ou CR$403,1 milh~es, 

em maio/BO, destina-se à construft:~O das unidades habitacionais 

das agrovilas. De acordo com as normas do PROHEMP, poderia ser 

obt:i.do financiamento equivalente a 100~~ do cu~>to da~- habi ta~f!Se!!, 11 

com corre~~"\'o monetária e juros de 9 a l.O~~. · (BNDES,1980148) 

3.8. DIVIDA ENTRE O ESTADO E AS COOPERATIVAS 

Vimos como o Estado realizou o contratb de empréstimo 
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junto ao BNDES e veremos agora o compromisso do Estado para com 

as cooperativas. A la etapa, tooperformoso, o Estado definiu 

desde o inicio a forma de pagamento da aquisiç~o di\s terras e que 

seria tratado diretamente com o Estado com pagamentos parcelados. 

Tendo em vista a 2a e 3a etapas do Projeto, O$ 

cooperados deveriam pagar ao Estado com recursos a serem obtidos 

no PROTERRA (juros subsidiados e prazo máximo de 10 anos). A 

falta ·destes recursos!' o Estado admiti ria condiçl!fes de venda ou 

financiaria a venda da terr~ nas mesmas condiçl!fes estabelecidas 

pelo PROTERRA. Isto implicaria em afastar a possibilidade de a 

c:ooperci\tiva (e/ou coc>perados) assumir os ónus financ:e:i.ros d•::- uma 

opera~~º de cr·édi to com o Banco, c:cm1'orme aduziu o próprio 

Secretário de Planejamento do Estado. Segundo o Secretário, os 

custos para o Estado do subsidio eve ntualmente concedido à 

Cooperativa (e/ou cooperados ) d e veriam ser compensados pelo 

acréscimo no r·ecc.11 h:i.men to ICM, proporc:ionadc> pela 

comi-: rc:i ,~ü :i zaç;,\'o ela pn:>du~:~o agric:<:>la. ( BNDES, 1980:22) .. 

Percebe- se mais uma vez que o Estado concedeu à 

iniciativa privada!' aos cooperados, beneficios que assegurariam 

maior arrecada~Zo~ propiciando mais-valia fiOcial, com o aumento 

do lucro. O ICM~ pertencente ao bem p~blico n•o deveria ser 

destinado para o setor privado como forma de subsidies, ou a 

fundo perdido~ independente de sua origem. A partir do momento em 

que a mercadoria circula no Estado, uma parte é convertida em 
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imposto, .passa enta'o a fci\zer dos recursos de que o Estado disptse 

para poder cumprir com suas obriga~1'es perante a populaJ;~o. 

Ao considerar o Estado de Goicis como postulante do 

financiamento CBNDES), a venda das terras onde implantou-se o 

Projeto colidiu c:om os objetivos finais pretendidos, produi;:~o de 

alimentos b~sicos. Como efeito, uma vez 'financiada ao Estado a 

sistematizaç~o das terras, n3:'o poderia o BNDES, à falta de 

relaç~o contratual com os adquirentes dos imóveis, obrigá-los a 

realizar os referidos objetivos. Por outro lado, na'o se encontrou 

fórmula satis'f.t·áf"ia que permitisse ao Estado, na quantidade de 

vendidos, exigir tal obrigaJ;~o dos adquirentes. 

Essa situa~~º é admitida pelo próprio procurador do 

Estado!' Westde Oliveirci\, ao declarar textualmente em parecer 

dirigido ao Procurador Geral do Estado de Goi4's1 •Evidmnt-nt•, 

a pr.acupa~ao d• qu• a Estada p•rca a contrai• da execu~aa da 

PraJ•ta, fac• a transf•rOncia d• da.tinia das •reas 

desapropriadas, • a plauaivel, ... , nas .. preendi.entos dessa 

natureza carr.-.e ... pr• w. risco .. bora esteja ea Joao o •ais 

alto interesse social•. (BNDES,1980129) 

Houve a transfer@ncia de um bem privado, para o 

Estado, sob o processo de desapropriaç~o e, em seguida, retorna 

ao setor privado, com a compra e venda. Nessas mudanças de 
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proprietário, o Estado desapropriou por interesse social ao 

sustentar como um dos objetivos a produ~~o de alimentos b•sicos. 

Dessa forma, corre-se o risco de o Projeto n3"o atender este 

interesse social uma vez que o setor privado n3"o ~ obrig&do a 

produzier os alimentos b~sicos. Dessa ~orma , corre-se o risco de 

o Projeto n3"o «\tender ao interesse social, do qual teve as terras 

desapropriadas, como assegurou o próprio procurador do Estado, 

West de Oliveira transcrito acima. 

Segundo o relatório enviado ao BNDES (1980129), 

portanto, A venda das terras guarda, em tese, inteira conson*ncia 

com a Lei 4.132" cujo artigo 4Q prescreve que •os ben• 

desapropriados ••r•o obJ•to d• Vllt"lda ou loca~ao, a qu.. ••tiver 

.. condi~"9s d• dar-lhes • d .. tin•~•o 9Dcial previ•ta•. Buscou-se 

uma forma alternativa à venda, relativamente às terras destinadas 

ás 2a e 3a etapas do Projeto. Essa alternativa deveria colocar-se 

de tal forma que resguardaria, de um lado, os interesses do 

Estado e do BNDES, n~o contrariasse, ele outro, a legislaft:~O 

relativa à desapropria~~º por interesse social.(BNDES,1980129). 

No parecer em apreçoia o Procurador do Estado sugeriuia 

como alternativa à venda, contrato misto de cess;;to de uso com 

promessa de compra e venda. Alegou que a associaç~o da cess~o à 

promessa de compra e venda ajusta-se a exigência do INCRA, sem 

apresentaria entretanto , elementos formais quanto a proposi~~o 
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dessa autarquia. (BNDES, 1980129). 

Em linhas gerais, o contrato cont•ria cltiusulas sobrei o 

prazo da cess~o (10 anos)' a obri9a~3:0 de o usutirio pal"ticipar da 

Cooperativa responsável pela execu~:l(o do Projeto; a pl"oibi~:l(o de 

transferência do uso da terl"a por ·ato "intervivos" ou "causa 

mortis"; o comp_romisso de o Estado vender a tel"ra após o prazo 

de 10 anos (com 2 anos de carOncia), prevendo-se, contudo, o 

pagamento do pre~o ainda no periodo da cess~o, ·observados os 

critérios adotados para a vemda das áreas correspondentes à la 

etapa do Pl'"ojeto, e o compromisso de anu(mcia do Estado de dar a 

terra cedida em garantia de eventuais financiamentos por parte do 

LISU~rio. (BNDES,1980130). 

Em virtude da proibi,.:3:0 de transfer@ncia do uso da 

terra por ato inter-vivos ou causa mortis (BNDES,1980130) o 

cooperado n~o poderia transferir a outrem sua cota, mesmo como 

heran~a, apenas outro cooperado terá o direito a adquiri-los. Os 

cooperados, no entanto!' encontraram uma forma de contornar essa 

claúsula restritiva. O caminho é simples, transformam suas cotas 

de pessoa f:Csica em pessoa juridica com a cria,.::Ko de uma empresa 

agricola. Desse momento em diante!' a heran~a aparece embutida na 

pessoa juridica que n:<o desaparece, mas resgual"da o direito aos 

herdeiros. A cooperativa terá rela~~º deste momento em diante 

somente com a pessoa Jurídica, independente de quem está por tràs 

dela. 
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Isso significa que o dono poderá falecer sem afetar e 

compromisso entre a empresa agricola e a cooperativa. V~rios 

cooperados demonstram participaç•o com a i•possibilidade de nao 

haver a heran~a. O vice-prltSidente da Coperjava, Sr. Maia, 

assegurou estar providenciando • · cria;~o de uma empresa agricola 

para transferir aos 'filhos, qu• j~ atua• na •'-'ª área no Projeto, 

a participaç~o como coop•rados. 

De acordo com o compromisso as.sumido entre o Estado e 

as cooperativas 10 an05 de uso com direito a compra, n~o permite 

que os cooperados realizem emprésti•os em instituir;&ts 

'financeiras, uma vez que as cooperativas na"o s~o propri•tcirias da 

terra, possuem apenas o direito de uso sob forma de arrendamento. 

Mesmo assi• a 2a e 3a etapas receberam o financiamento do BNDES. 

A la etapa., a Cooper-torllOso!I na'o constitui arrendanMPnto 11_ A 

cooperativa adquiriu do Estado em definitivo a 'rea através da 

escritura de compra e venda, e o pagamento seria efetuado _em 

parcelas. Apesar do impedimento para as outras etapAs, Coperjava 

e Copergran!I o Estado comprometeu-se em dar a terra cedida como 

garantia de eventuais financiamentos por parte do usu•rio 

(BNDES,1980172). Dessa 'f'orma!I o Estado age como fiador nos 

empréstimos entre as cooperativas e os bancos. Em caso de 

prejuízo no Projeto, o Estado é o respons•vel. 

O Procurador do Estado propOs a comp~• e v•nda de 

imediato!' paralelamente com a cess:ro do uso!' diferente do que 
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fora negociado entre o grupo de análise e o Governo de BoiAs. 

Conforme argumentaç~o feita pelo coordenador do Projeto, a venda 

seria colocada como elemento de atraç~o dos interessados na 

exploraç~o das terras. No parecer do BNDES(1980129) 

que a forma mais conveniente à explora,.:~o 

conclui-se 

das áreas 

correspondentes ~s 2a e 3a etapas do Projeto Rio Formoso seria a 

concessl"o de direito real de uso com remuneraii=:CO compativel com 

os custos dos investimentos realizados. 

Entende ainda o Banco que a concess~o fosse objeto de 

licitaçéito, tal procedimento n~o foi adotado em nenhuma das três 

etapas. A formaç~o das cooperativas deu-se de portas fechadas com 

as pesso~s escolhidas pelo Governo de Goiás. Uma pessoa teve 

conhecimento da abertura da ata de formaç~o da Coperjava e 

participou da reunil"o 11 com isso conseguiu ser cooperado sem •er 

indicado por qualquer influOncia politica, o seu nome é Luis 

Tourinho, cooperado subscrito com 192 cotas. 

Mesmo n~o cumprindo com cl.ftusulas importantes, como a 

licita~~o,o BNDES concedeu o empréstimo de acordo com a 

solicita~~º do Estado de Goi~s (BNDES,1980101). Em contra 

partida, se realizada a licitaç•o a maioria dos cooperados n~o 

preencheria uma das exigências, ser agricultor, como citado 

anteriormente• quase todos os cooperados eram empres~rios, sem 

compromisso com a agricultura. Na formaç~o dci\s coop~rativas todos 

os cooperados tinham como pro'fissa"o: "agropecl,.\aristas" e c04fto 
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n~sid€tncia "Formoso do Araguaia11
• Sem estes dados "pro-forma" 11 

nl(o se compriria uma dAs clciusulas de desapropria,.::Xo por 

interesse social. 

O artigo 2g 11 (1t- Ili da L•i 4.132• 10/09/1962) de1'ine 

os casos de desapropria~~º por interesse social e disp6'e sobre 

sua aplica~~º~ •o -tat.l•ci..nto • a .anut..,~•o d• colõnia• ou 

Criaram-se as cooperativas 

cooperativas, 

d• povoam9"to • trabalho agricata•. 

mas beneficiando cooperados de outras 

sobretudo do Sul. Ainda hoje, os cooperados mantam o 

regie'•s, 

domicilio 

fora de Formoso do Araguaia. 

3.8.1. PERFIL DA DIVIDA E RENEBOCIAÇAO DO ESTADO COt1 O BNDES 

A divida do Projeto Rio Formoso foi formada por 

empréstimos junto ao BNDES, através dos contratos ngs 

80.217~.4.1, aditivos 3 e 4 e 81.2.284.4.1 aditivo 2. 

Convertidos para cruzados, às taxas de Cz$ 207 11 968 

para as OTN e Cz$25,434 por Us$ dólar americano, o perfil da 

divida do Projeto para com o BNDES alcan~a os seguintes valores 

em 30 de abril de 1987 11 tomando-se por base os valores vencidos 

apresentados pelo Banco (anexo II). 
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QUADRO 4 - DIVIDA VENCIDA ESTADO/BNDES 

1YENCIDOS Ett 30/04/87 OTN 1 

1 
1 Principal 
1 
1 · Encargos 
1 
1 TOTAL 
1 

1 

1 

1.988.353,0066 16.258.307. 70 413.513. 798,081 . 
1 

1.093.664,4500 8.942.644,03 227.447.208,351 
~~--~~~~-1 

3.082.017,4566 25.200.951,73 640.961.006,421 
. 1 

1YENCIDOS NO PERIDDO DE 01/05/87 A 15/03/91 
1 

1 

1 

1 Principal 
1 

1 Encargos · 
1 
1 TOTAL 
1 

1 

1 

3.035.792,1077 24.822.977,63 631.34~.613,051 
1 

1.612.124,0401 13.-181.969,:K> 335.270.212,371 
1 

.4.647.916,1478 38.004.947,13 966.617.825,421 

:VENCIDOS NO PERIODO DE 16/03/91 A 15/08/95 

1 

1 

1 

1 1 

1 Principal 
1 

1 Encargos 
1 

1 TOTAL 

3.389.340,1997 27.713.859,~ 704.874.302,651 
1 

627.894,1803 5.134.147,08 130.581.896,891 
1 

4.017.234,3800 32.848.006,58 835.456.199,541 

Dos valores vencidos até 30/04/87 e anotados como 

principal da divida 11 objeto de renegocia~est!s em 12/11/85 pelos 

aditivos 3 e 4 do contrato 80.2175.4.1 ·e aditivo 2 do contrato 

81.2.284.4.1, constam os encargos vencidos até 31/12/85 no 

montante de 1.155.835,1995 OTHs e US$ 7.403.904,82 

correspondentes a Cz$428.687.649,96. 

Considerando os valores vencidos e o princip•l 

vincendo, a divida do proj•to Rio Formoso junto •o SHDES, atinge 11 

em 30/04/67, ·o seguinte montante: 



em OTN . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . 

em CzS . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

9.507.1491176 

77.737.788.87 

1.977.182.922,11 
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Se considerarmos todos os valores, vencidos e 

vincendos 11 inclusive juros futuros, o montante da divida at'inoe 11 

a preços de 30/04/87, o seguintes 

em OTN 

em ·us• 

em Cz$ 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . 

11.747.167,98 

96.053.905,44 

2.443.035.031,38 

Fonte: CODEG - Cia de Desenvolvimento do Estti\do de Goiâm 

Desde o inicio da pri•eira parcela do empréstimo 

contraída junto ao EtNDES 11 de CR$ 200.000 mil, para agosto de 1980 

(imediata) (EtNDES,1980149) 11 o Governo de GoiAs n~o havia 

quitado nenhumci\ parcela da divida. Entre C\S vencidas e as 

vincendas atingiu em maio de 1988, a ci'fra de 96 milha'es de 

dólares. As cooperativas CCoperjava e Coopergran) 11 deixaram de 

pagar ao Estado o arrendamento das terras, alegando dificuldades 

com a mudant;a da politica econOmica do Governo Federal. Na 

verdade, as cooperativas pagavam um valor bastante inflacionado e 

o Estado preferiu suspender temporariamente o recebimento das 

parcelas e negociar com as cooperativas uma nova 'forma de 

pagamento com os valores reajustados. 
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Houve muitas discuss8'es a ,.espeito da d:lvidci\ do 

Projeto Rio Formoso. Por l.tm lado, o Estado alegava que nl"o 

recebia das cooperativas • n•o tinha cCHno pa9ar ao BNDES; por 

outro lado, as cooperativas diziam que n•o tinham co•promisso com 

o banco e si• co• o Estado, .as apenas com o arrendamento das 

terras. De ~ato, as cooperativas, como visto anteriormente, 

assumiram um arrendamento, direito real de uso 

compra. Na mudan,a de Governo de Ary Valad~o 

com opi:Co de 

(79/82) PDS, 

respons~vel pela constru~ao do Projeto, para o de Iri• Rezend• 

(82/84) PttDB, n•o rfetuaram o pagamento das parcelas. Iris n•o 

quis assumir o 6nus da divida er9uido no Governo anterior e quase 

acabou com o ProJ1tto. 

•As cooperativa• qu• atua• na PraJ•ta Ria FarllD90 naa 

dev- nmnhlm b>mtaa ao Banca Nacional d9 o....,valvi-.nta 

Ecane.tica • Saciai (BNDES). O principal r .. panmAv•l pmla divida 6 

a pr-6pria E•tada•. Foi e que garantiu o presidente da Cooperativa 

Mista Rural Vale do Javaés (Coperjava), Jo~o Lenine, ao comentar 

a possibilidade das cooperativas virem a participar do pagamento 

de uma divida de Czf. ~ bilhfY'•H• e 600 milh6'es do Estado de GoiAs 

junto ao- BHDES, contraída durante o Governo Ary Valada-o, para a 

implantaç~o do Projeto Rio Formoso.(0 Popular, 01/05/1988). 

"As dividas qu• tltlDD• CD9 a Estado r•f•r..-s• à• taxas 

de arrend....,to. ttas • u•a quantia pequena"!' assegurou Lenine. 

Disse ainda que as cooperativas se prop8'em a fazer investimentos 
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de viabilidade econOmica no Projeto, para, com isso, aumentar a 

produçl(o agricola e incrementar a gerar;:Ko de ICl'I. (0 

Popular,01/05/1988). "ca. a 101 g•rado pmlas tres coapmrativ .. , 

frisou, &ai .. brA candi~ dlt pavar a divida ao BNDES, no prazo 

wstipulado d• 20 anos, canformm as nmQocia~ ..,,tidas m'1trm o 

banco • o eov.rno F-.,.a1•. Lenine 1'ez questa'o de 'frisar que as 

cooperativas n•o t•• nada a ver com a constru~~o do Projeto Rio 

Formoso, •n ..... .a cam a divida cantraida pmlo Estada· Junto ao 

BNDES. AliAs, o •poca, para a Bavttrno 

CAptar rmcurwaa int•rnoa • •xbrnos, qum for.. u .. dos .. autros 

inv..ti.-ntos .. taduats•, assinalou Lenine. (0 

Popular,01/05/1988). 

Diante das declara~~es do Presidente da Coperjava e 

como consta no contrato firmado entre o Estado e o BHDES, 

realmente as cooperativas na'o assumiram o 'financiamento junto ao 

BHDES, a Coperjava • a Copergran possuem um contrato de 

arrendamento, direito real de uso com op~:Ko de compra. COfft a 

posterior divis:ro do Estado de Goi~s, o Projeto passou para o 

Estado do Tocantins!" e a Uni:l'o absorveu as dividas do novo 

Estado. Cumpre ressaltar que a Unia'o acabou transferindo à 

iniciativa privada indiretamente o controle do Projeto sem Onus. 

Constituindo, portanto, a reprodu~l(o ampliada do capital onde os 

empres~rios recebem os beneff cios na implanta~•o do Projeto, 

sistematizaç•o da ~rea, asfalto na rodovia de acesso, redes de 

telefone e energia el~trica, custeados pelos co'fres p'1blicos. 

Adiante trat•rlHDOs com tnais detalhes deste assunto. 
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O Estado de Goi.is, em 1988, renegociou a divida do 

Projeto Rio Formoso j"'nto ao BNDES que aproximavta-se de 80 

milhetes de dólares ou 5 11 6 bilh1'es de cruzados, dos quais CzS 1,8 

bilh~o constituía débito vencido. Com a renegocia~•o, a divida 

assumida com um prazo de 10 anos, passa a ser de 20 anos de prazo 

e mais 18 meses de car@ncia. O protocolo da prorroga~•o do débito 

foi assinado pelo Governador Henrique Santillo com o presidente 

do BNDES 11 M~rcio Fontes, no Rio de Janeiro. Segundo entrevista do 

Secret~rio de Planejamento de Goiás, Fernando Safatle (0 

Popular 9 13/04/88J1 A divida de CzS 5 bilh1'es e 600 milh1'es 11 dos 

quais Czt 1 bilh•o e 800 milhete• vencidos 11 será corrigida à base 

da corre~ monettiria mais juros de 8).: ao ano. De acordo com 

Safatle, 65~ do Imposto sobre Circula~~º de Mercadorias CICM) 

gerados pelas tr•s cooperativas ser~o destinados ao pagamento da 

divida. 

A renegocia~•o da divida do Projeto tornou-se possivel 

com a fatalidade ocorrida em setembro de 1987, com o acidente 

radioativo após a viola~~º de uma cápsula de césio 137 abandonada 

em um ter'reno desapropriado pelo Governo de Iris Rezende-PftDB 

(1982/1986). Os goianos passaram de uma hora para outra a viti•as 

de um acidente radioatiYOJ as pessoas 'foram rejeitadas e o 

Governo viu-se acuC\do. Diante dea1.a tragédia o Es1.ado de Goiàs 

ficou em situa~~º delicada, a na'o podia exigir o cumprimento de 

qualquer débito com a Unia'oJ pelo contrário, passou a ter' 

necessidade de ajuda. Em decorr"OnciC\ deste acontecimento, o 

Estado teve argumentos de sobra para reescalonar a divida, antes 
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disso, com o atraso, o BNDES havia cortado novos empr•stimos ao 

Estado. 

3.8.2. DESBLOQUEIO 

Par.a incrementar a produrt:•o das cooperativas, e 

consequentemente, maior geraç~o de tributos, o BNi>ES comprometeu

se a liberar recursos diretamente As cooperativas para proj-etos 

de expansa"o. Nesse sentido, a Coperjava pretendeu, naquele 

momento, duplicar sua capacidade de produçll:o. Sa'fatle acredita 

que agora as cooperativas tera'o condiJ;efes de desenvolver seus 

projetos- sem ter qualquer atrelamento ao Estado. (0 Popular, 

13/04/88). 

Após a renegocia,.:3'o da d:lvida 11 o BNDES passou a 

negociar diretamente com as cooperativ•s. A Coperjava contraiu um 

vultuoso empréstimo para a construr;~o do maior graneleiro de 

Goiás, chegou-se a anunciar que o graneleiro seria o maior da 

América Latina1 •o .. ior 9ran•l•iro da Am*rica do Sul .. tA st1nda 

construida .. Far90tl0 do Arvuaia, a c•rca d• 600 quile.ttras d• 

&aiania, pela Caperjava. A abra destinava-- a atend•r a pradu~a 

de vraos do Projeto Rio Formoso. Sua capacidad• • d• 60 •11 

toneladas • dispor• de uma rec•p~•o d• 80 •il sacas diArias•. (0 

Popular,14/02/88). 



129 

"O Banco do Brasil concedeu o "financiê\mento As obras, 

no valor de 460 mi 1 OTH '• (Obriga.•fres do Tesouro Nacional), 

correspondentes hoJ• a Cz• 200 milhe'es. Segundo L•nines a nova 

bat•ria propiciar• o d ... fogo das unidades a,...zmnadoras da 

r.gtao. qu• ve cr.scer a cada novo ano aoricola a sua produ~ao de 

arroz • 11aJa. E is11a tmnd9 a -r a birra da protaisdo, com a 

Ferrovia Nort.-SUl, qu11 -r• conatruida a partir do pr6xi.o .... 

vaticina o Pr .. id911t• da CoperJava•. (0 Popular,14/02/88). 

Em "face da negocia~~º da divida contraida pelo Estado 

de GQi~s junto ao BNDES, as cooperativas sentiram as portas 

abertas para contraire• "financiamentos diretos com as instituiçefes 

de cr~dito. O graneleiro inauQurado pela Coperjava (0 Popular 

14108/05/E)custo\.\ mais de Czf. 520 milhet••• .sendo que 10~ 'fora• 

de recursos próprios da cooperativa • o restante "financiamento 

conseQuido Junto ao Banco do Brasil. Sua capacidade é para 60 mil 

toneladas de 9r~os, com possibilidade de r•cepcionar mais de 5 

mil e 400 toneladas de arroz por diê\ (o que corresponde a al90 em 

torno de 200 cê\minhetes carregados; do produto). 66 a ctrea coberta 

é de 25 mil metros quadrados, composta de 40 silos (com 

capacidade cada um de 1.500 toneladas), seis 1noegas 11 9 m~quinas 

de pré-limpeza, 4 secadores (com capacidade de 60 toneladas/hora 

cada, de secagem continua) e · 7 mil metros de correias 

transportadoras. 

Os dados acima ilustram a trans'formalõ=~D de uma regi~o 
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com inexpressiva produ~êlo a9ricola em importante produtora de 

gra"os com a expansa"o dcn 'fronteira a9ricola. Detem um dos maiores 

secadores e silos por unidade da América Latina, sem contar 

outros menores instalados nas proximidades de Gurupi e Formoso do 

Araguaia. A pat"tir da constt"u~ao do Projeto Rio Formoso, 1979, o 

Médio-Araguaia enganjou-se num processo de desenvolvimento 

agricola empresarial de grande porte. O Governo de Goi&s com a 

euforia do crescimento e do potencial 11u1r:lcola da reoia"o do Vale 

do Médio-Araguaia elaborou um outro projeto, o Projeto Java .. , 

com o in.tuf to de irrigar 300 mil hectares. 

A Unia"o repassar4'. ao Estado de Goiás um d•bito de CR$ 

8,5 bilh~es, referentes a indeniza~ao das depesas com o Projeto 

Rio Formoso, reali2adas em território que passou a pertencer ao 

Estado do Tocantins. A Unia"o absorveu as dividas do novo Estado. 

Ha decorr@ncia deste fato, os gastos efetuados por Goi~s ser~o 

ressarcidos como é o caso do Projeto Rio Formoso. Ha verdade este 

processo na"o d•veria ocorrer, uma vez que quando o Tocantins 

pertenceu a Goicis serviu também de 'fonte de receitas5 aliás, como 

referido em capitulo anterior, o ICM gerado pelas cooperativas do 

Projeto serviriam de crédito ao financiamento do BHDES. 



CAPIT\LD - 4 

OS COt*l.ITOS SO:::IAIS DENTRO DO PRO.JETO, O ESTADO DO 

TOCANTINS E A INSOLYl!NCIA DA ax.EFCIMJSO. 

Tendo em vista o posseiro em rela~~º ao trabalhador 

empre9ado nas cooperativas, apresenta maior gravidade em face da 

situa5=ao de invasor, tHtgundo o Direito de propriedade 4ldquirido 

pelas cooperativas. Durante o primeiro ano de pttsquisa estive 

quatro vezes em Formoso do Araguaia e em cada visita surgia um 

novo conflito envolvendo posseiros e as cooperativas, sobretudo 

com a Coperjava e Coper~ran. 

Segundo IANNI (1986:144) •o posseiro nao • 
personag.. rec.,,t• na Alaazõnia, •l• torna-s• iaportante, 

•conm.ica • politic....,te, nos anoa 1964-78. Dtt fato, nesses 

anos, e .. especial desde 1970, ele torna- cada vez aaia 

nu-roao, generalizado, econõa.ica • politicaaent• not•vel. ttas o 

ca•peainato • oa posseiros J• vinham foraando-s9 na rllQiao desde 

os diversos •ciclos• anterior•• de expan.-0 • refluxo das 
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at.ividadltti ecanO.icas. At.• hà poucos anos, eM geral a Mazõnia 

era considerada uaa rmQiao de terras-do-s .. -f i•. Salvo .. algu .. • 

Areas, nas quais - diatintas •pocaa paaaadas foi- definindo 

Juridic....,te a proprilldade 11 ou o da.inio dati terr_, .. --.uit.A• 

part.- da IWazõnia a t.erra -pre foi (a~ os anos ~ ou -•.a 
60) vist.a ca.o fart.a 11 larva 11 maita 11 --fi•, dispanlv.l e dada 

CDIM> o ar, àgua e a .. u. Dai porqutt foi- formando na rmQiao 

u.a c ... da de poa-iroa antigos, muito ant.igoa, ou recent.es•. 

A luta dos posseiros, afirm. Martins em A 

Militariza~Cl'o da Que•t~o ACJrária no J:tl'"á\sil (19851P.93) 11
• uaa lut.A 

pelo inst.r'W9911t.o de produçao, que • a t.erra. Envolve as relaçDea 

de propriedade e nao as relaçbes de t.rabalhD1 o proble .. naa • o 

da explaraçaa, .. s de expropria~aa. Par isso, enquanto os 

conflitos das assalariadoa .. a canflitoa inatitucionalizadoa e 

peraanent-, canflitoa recriados diari....,t.e nas rela~ de 

trabalho e ritualizadoa anual~te na negacia~o do acordo 

coletiva ca. oa patrDea, oa canflitoa pela terra t.. outra 

duraçaa. Na que diz resJ>t!tit.D tanto a posseiros quanto a grileiroa 

• fazendeiros, nao .ao conflitos institucionalizados e 

peraantent.-,"ressalta Martins".A tend..,cia •que t.er•in .. ou com 

a vitbria das c .. pan .... ou com a vitbria dos prapriet.Arias ou 

grileiroaª. 

Martins assegura (ap.cit.195)1 •que oa pos-iroa .. o 

invariavelmente leaalistas. E .uit.a pouca provAvel que invad.. a 
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terra .. qu• hà sinal d• trabalho, portanto, de acupaç:aa, u .. 

terra qu•, ca. c•rt•za, t- prapri•t•ria•.Mo espat;o do Projeto 

Rio Formoso os posseiros ocuparant tirtta seca sem afetar a lavoura 

irrigada, mas abalou o direito de propriedade. O direito é 

positivista~ ~ dono que tem titulo registrado em cartório. Nesse 

sentido, cabe uma refer@ncia a Martins (ap.cit.195) 

•cantraditari...,,t•, sua luta nao • basica911nt• para cwnprir a 

lei, •as para d-ew1prl-la • , consequ1tnt11 .. nt•, para .adific•

la. A luta da pas-ira pD9 - confronta a qu• • legitima • a qu• 

• levai. para •l•, a sua situa~lla d• acupant.• da t•rra, ... ., -

docuaentas • s- dir•it.as, suJ•ita a d-pttJa, • situaç:lla 111giti .. 

pela concep~lla d• qu• a terra • destinada ao trabalha • a 

praduç:ao das necessitadas•. Naa • 1-aiti .. , reitera Martins~·• a 

terra vazia ou, at• ....a, ocupada ind9vid....,te e 

i•pradu~iv-..nt.e ca. past.agmts •xtensivas, d• baixa 

produtividade. Mas para a Juiz, as tribunais, a policia, a 

gav•rna, a acupaç:lla nlla • legal, est• fora da lei. E nes

confronta, d•fende Martins, qu• as lutas pala t.•rra ganham a sua 

dimenda palitica. E uaa luta qu• 116 - resalv•r• ca. ua nava 

direita que consagra ca.a legal aquilo qu• agora • as-nas 

legiti.a•. 

Os posseiros do Projeto Rio Formoso ocuparam áreas 

secas onde pensavam na'o atrapalhar a lavoura irrigada 11 uma vez 

que com a desapropria .. ~o por interesse social promovida pelo 

Estado dever-se-ia tornar produtiva toda a terra desapropriada~ 

um dos pressupostos da desapropria,.:::lo efetuada pelo Governo 



Goiano. Isso 11 no entanto 11 nl'o ocorreu, dos 64.000 hectares 

desapropriados apent\\s 17.000 ha tem sido utilizados na produ\;4!0 

de arroz irrigado. Os outros hectares restantes deveriam assim 

ser destinados1 uma parte à Copervran, 3a etapa do Projeto e 

outra parte A pecuAria para a cria,;ao de gado de corte. As 

cooperativas n~o dttsenvolveram ci\ pecu4'ria na área seca do 

Projeto, os posseiros ao saberem da terra n:ro aproveitada, como 

n:ro tinham terra, resolveram ocupar parte da ~rea seca da 

Coperjava e da Coopergran. A partir desse momento, come~aram as 

violOncias COfl a policia e a justi~a local a favor das 

cooperativas. A press:ro contrA os posseiros chegou ao ponto de a 

Coperjava e, em seguida, a Coopergran colocarem guaritas em todas 

as estradas de acesso. ao f'rojeto 11 dificultante inclusive a 

locomo~~o nas 'reas adjacentes. Dentro das guAritas encontram-se 

pistoleiros fortemente armados. As cooperativas violaram um 

direito de muitos anos, o acesso ao Rio Formoso, que era 

realizado através de onde se encontra atualmRnte a Coperjava. 

Dessa forma, a Coperjava ao colocar guaritas para 

impedir a entrada de pessoas estranhas fere o dispositivo do 

Código Civil referente a Servid~o Convencional de tr1itnsito ou de 

passagem (Artigo 69:J Cod. Civil). Com a atitude das 

cooperativas 11 as estradas que cortam o Projeto ficaram bloqueadas 

e para tr.afegar é preciso autoriza.,;:Co expressa das 

Por que temer de uma ocupa~lro por posseiros,. 

camponeses abandonados à própria sorte na cidade 

cooperativ•s. 

uns pobres 

que tentam 
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sobreviver num diminuto espa~o de terra n~o aproveitado pela• 

cooperativas? 

Dos posseiros que ocuparam área s•ca da Coperjava 

todos foram expulsos e de "for•• inescrupulosa 11 exceto dois 11 o 

Miguel e o Benjamin 11 os mais antigos. Os dois entraram na justitõ=A 

para tentarem manter a posse. O Benjamin após 

cooperativa acabou cedendo • conformou-se 

indeniza~~o. Os posseiros r .. istiram com o 

m\.ti ta pressao da 

com uma pequena 

apoio da igreja 11 

Comiss~o Pastoral da Terra 11 CPT-Araguaia-Tocantins 11 sob orientatõ=ao 

do padre franc•s Henrique e da irma' Vera de Formoso do Araguaia. 

Os posseiros "ficaram com o que sobrou das cooperativas na tirea 

seca 11 utilizaram a terra como subsist•ncia. Sem a participa~~º da 

Igreja, provavelmente J& teriam h~ muito tempo abandonado a 

terra 11 uma vez que a CPT oferece apoio juridico imprescindível na 

luta pela posse da terra; os posseiros n~o t@m conhecimento do 

formalismo juridico que envolve a propriedade fundiAria. 

O 'formalismo juridico é utilizado como um instrumento 

de expansa'o do dominio fundiário dos grupos mais 1'ortes 11 já que o 

caboclo na'o se acha em condi~eses sequer intelectuais de resistir 

com argumenta~~º de cunho juridico. De 'fato, o que a lei 

positiva estabelece é que a posse deve ser judicial 11 portanto 

depende de .uma estrutura coinplicada 11 cara e praticament• 

ininteligivel para o caboclo. Este se v@ 11 de repente 11 em total 

inseguranç;a; se tenta recorrer ao aparelho burocr4'tico do 
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jud i ci.i rio sua vida em breve transforma-se num pesadelo 

Kafkaniano.(IANNI,19861107) • 

F'ara um posseiro legalizar suas terrAs tt exigido que 

saiba ler e escrever e que possua tf tulo de eleitor, carteira de 

identidade, certificado de reservista e CPF, sem isso n~o pode 

receber titulo definitivo, isso sem contar as enormes dista\ncias 

que deve percorrer, mais de uma vez., para barganh&r seus 

direitos. Grande ·parte dessa populat;~o nem sabe de seus direitos, 

n~o possui consci@ncia de propriedade legal, e é, na sua maioria, 

Por causa da expê\ns~o da fronteira, o posseiro 
. . 

transformou-se num personagem com importancia numérica crescente 

na agricultura da pequena produç~o tradicional. Trata-se de 

pequenos produtores indeptmdentes sem titulo de posse legal · da 

terra, e portanto, facilmente expuls.iveis das terras em que 

trabalham.(SORJ,19861107) • 

4.1. ttIGl.EL, POSSEIRO DA COPERJAYA 

O Miguel veio para a sua posse em 1979 11 proveniente de 

onde hoje é a Cooperformoso. De agora em diante colocaremos as 

explica~etes ·de acordo com a entrevista do posseiro Miguel• 

•f. •• tu 1or1v1 111 1ttr1 do rio (ForlOIO). U tra chti du JlllOll ~ut 



1or1v1 li " v1qu1ir1. E t1di1 11 f1z11N11 1r1 11 lltr1 do ria. Eu v1qu1r1i 

pri11ro do Z1c1ri1 Cruz. Foi d111propri1do 111, "111ro lrito, 11dt, o Dt 

Ar'llltda, 1 fi1ado lliaz11•. 
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Ho desentendimento entre os cooperados goianos com os 

g.u\chos 11 os goianos vtro pAra a Coperjava. Segundo o Miguel 1 

ªAi tu vil pra d, cllftuti ª"i • 16 tr1ui1i u no f 1cUd1, tine 

l1it1, mprua 11do, 11tno pra 111. Clllpr1i 111 ~iscrttl pri ai• dtili 

H. S.llli •l•lltltDI Ili ,., .. il COI nsn 1i1i111 1111 •it, • 
ll•n dino•. 

Perguntei ao Miguel por que ele na'o quis 

trabalhar na coperjava1 

•11ao ripliz, 111 foi 111 tu 11, porqut ji tntrt chtf1 d111il, se. Ai 

,ualldo tu dllptl u, ai1hl carltr1 tn1 dldo u11. li111 '9f ti•MI 

lrnHado ..... CMtiH ,,·.,11 111qui1. Ai u.-i 11tlla t•do -

prl 111, 1111 111 111c1 ~ria 111i1l 1 c1rt1r1, 1 11 CD1pr•, 11t111. 

Ai 11 fiqa1i aqui 1tt ''Indo dtl ai oittnta. 1 ci1co • 1111 1ln c111~1r1 

1 pO i1lcio pr'1a 11i d1qui•. (lit11l) 

mais 

Miguel assegurou que trabalhou para a Coperjava por 

apenas um ano. Pode-se observar no decorrer da entrevista que o 

Miguel acC\bou envolvendo-se indiretamente com a Coperjava até se 

tornar posseiro antigo. Quando a Cooperativa despertou para o 

fato, o Miguel já se considerava um posseiro anti;o. 

•56 tr1bliti 11 1111 16, oit11t1 tu JI tr1ui1va pra 1i1u conta. llul 

tiftü isso tdo 1ildl 1ao, ai tu fui tr1~li1111, f1z11tct, botano pft 1i 
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d1ntra, ctrc1110, cotpr .. 1r•, vlllUHo 11 11••. (lllp1l) 

O Miguel gradativamente estabeleceu sua posse sem 

interfer~ncia da Coperjava, a9iu como se fosse parte da 

Cooperativa. Tinha bom relacionaMento com alguns cooperados, uma 

vez que foi empregado deles dentro da Coperjava. Dessa forma, 

tornou-se "f~cil per1nanecer na posse. 

•A1 vtlz 11 aie,r1v1 YICI ,.rid1 11 tllpo. E1 tir1v1 ~11 11uvi1, 

blz1rr1, li 111 fiCIYI lllYilll COIO t1v1 1q11l11. A YICI iltO'dlYI, li 

Yillllil •. YICI, lDrlllYI trDCIYI 1 YICI notr1. Otr1 Yliz, sobrlYI 

quinhllt11 111, 11 cotpr1v1 ot1 llol1 dt 1r111, qu'tu t11 1r111 aqui d1 

diz cruztro. (lli ... I) 

Observa-se nos depoimentos que aos poucos o l'lic;iuel 

passou a ser u1n pequeno produtor dentro da Coperjava 11 cercou . seu 

pasto e aos poucos aumentou o gado. Com isso 11 tinha sua própria 

produc;1'o, lavoura e gado dentro da ~rea seca do Projeto Rio 

Formoso. Segundo Miguel 11 sentiu-se obrigado a deixar de trabalhar 

na cooperativa por n1\o ter carteira assinada e pelos mau~ tratos 

dos chefes. No entanto, ele viu-se na possibilidade de ser um 

pequeno propriet~rio. O Miguel, na verdade, constitui um e•emplo 

do campon@s que transformou-se em trabalhador rural e voltou a 

ser campon@s. A atividade de trabalhador rural decorreu de l\ma 

necessidade do posseiro• no momento que surgiu a possibilidade de 

possuir um peda~o de terra, formou sua posse e voltou a viver 

como Cci\mpon@s. 
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Ao formar sua posse em área da Coperjava, mesmo em 

local na'o produtivo, o Mi9uel seria um dia importunado e obrigado 

a desocupar. Como 'ficou por um longo periodo, passou a ser 

bene'ficiado pelo usocapi•o• O Estatu~o da T•rra L•i nQ 4.~ 

(30/11/1964) ar~igo 98 conteMplou o usocapi~o especial, que 

confere direito de posse com apenas cinco anos de ocupaç';lo 

ininterrupta. O mesmo só poderia concernir a imóvel rural. O 

usocapia'o especial tevtt por objetivo a "fixac;::lo do homem no campo, 

requerendo ocupaç~o produtiva do imóvel devendo neste morar e 

trabalhar o usucapiente. (Barras,19871131). 

Miguel relata a maneira com que procedeu para tornar

se posseiro. Comprou gado par& alouns cooperados, cuidou dos 

animai·s e na'o recebeu por este trabalho. Foi quando entro passou 

a "formar seu rebanho com as crias do gado, é caminho s1t9uro para 

receber o trabalho na'o pago pelos cooperados. 

•11p1i1, 1111 viol11~1 1q1i fai 111i11 Ai n1111 t11po qut Yti ct11r 11iu, 

tlt ti•ha U1d1do pr'tu plfi u tUo H Cllica &111, atlo t triata 11e, 

Ili •i• tal • Clptrj1Y1. li tr1vtiz tornA IU YOIU ,,. tr1blU Dll 1111 

1•, li 1 urttr1 ,,ue IA •• ui1 •is. Ai llrpro 1111 pH 1i 111 

1111111 cntn. bpliz, (rtftrt-11 1 llil) 1 •1c1d1 1aju1, 1i c111çO 1 

prMuzi. Cllnvtrui eu1 o l.lziu ali, 1i ••• ah qu11 U 11l110 do 11do t 

oct. Ai Mlti D ... 1qui • li COlprti 111, cuprti ... , dois UYllo. ltu 

68 Hztrro, cllltO tlH di1 1111 1 llJlllD, 1111 11, ,..O tri1ta t q11tro 

bt11rr1 aqui. •(o S1lotao nlllliu 1 "9i1i1tr1çl1 d1 lttlt ._ CoptrJ1v1 



11 Projeto)• ... o 11l1ri1 •11 lti1 t 111 11•1 1111 n11c1 1i ,.,aro. Dtu 

tri1t1 t quatro pru1 c1r1, pras dais •ono, 1 1ind1 a coaper1tiva f icO cu1 

tri1t1 t quatro. E111 1111110 1111 t 1111 _.., 11nd1 .,eilA barraco 

(lt17)•, 
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O Miguel relatou a 'forma com que a Cooperativa queria 

pagci-lo para cuidar do gado. Mas, na v~rdade 11 queria tirá-lo da 

~rea ~o Projeto e para isso precisaria acertar o servi~o prestado 

por ele. A Cooperativa alertou-se para o 'fato de ter um posseiro 

vivendo h~ •ais de 7 anos em sua área, e a 'for•a paci'fica poderia 

ser o melhor ca•inhos ao contrcirio o posseiro exigiria seus 

direitos. 

•AJ tlts quiri1 111111 11 di quinzt biztrro por 1111 11rvi,o qut tu fiz 

tNil ' D DiUtlltD ..... "' •• qlillZI NZtrro Htlll 111111 ~irtrro "" 

tra .. , ,,.. dllOClpi. lli•MI YICI ,.ria tlllo ano, 1U lloJt tlll tio 

HYllo 1111 'ª"· Al 1111 v11 HlllD piltoltnt 11 pr'11 111 -.n, llohro 

nzoito 11•. 

Gesufno, parente do Miguel 11 presente no dia desta 

entrevista~ relata como reagiram ~ viol@ncia dos pistoleiros. 

9tlo •ia Mil R nzimn, Btrt •tz pistoltro lllli t ao •11 trtil •1 

Rzt•ro càttt 11i1, Al ti llil tlt, D llignl f• U llD &anpi, 

cu.aicuos D frti lllnriqut (CPT). Elt foi ClllOICO li ID ltlhlhao (PIO o 

Corontl nt1 dirtito 1t1nd1u n6i1, 11i1 1ttndtu 111111 Cll 1uito pouco 

111 1 nitl poc1 prdtin, i11istilo bl1tlnt1, 11 f1I01 ah 1ao! 16i1 Ji 

HMllD 1tt u llalt u, li llrtftta. o llrllftlO dlttO Hqlllt posto 



lllCllltrO CU9 D t1n11t1 1 ftiz ••• YDrtA. Di111 ~UI •• tlYI tudo bit, ftll 

ti•ba 11111•. 
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A Coperjava alojou v~rios pistoleiros ao lado do 

rancho do Miguel forte•ent• ar•ados, com o intuito de expuls•-lo 

de sua posse. Houve muita pressro, Mas o Miguel teve o apoio da 

CPT-Araguaia-Tocantins que defendeu seus direitos como posseiro 

antigo e a Cooperativa n~o pode retir•-10 da ~rea como aconteceu 

com outros posseiros m•ds recentes. 

O Miguel constitui um típico campontits que poderia ter 

uma cota na Coperjava,. se o Projeto tivesse realmente o interesse 

social com .__ .,-i·nalidade de assentamento. Quanto ao fato alegado 

de que ele nl"o tem recursos para arcar com os custos de 

implanta•~º do Projeto, basta ressaltar que os cooperados ter~o 

dez anos com direito real de uso da ~rea com o pagamento 

simbdli co de arrendamento. A própria cooperativa chegou a 

insinuar que um saco de arroz pagava o arrendamento. Em 1988,. o 

Estado modificou o contrato com o BNDES alterC\ndo o prazo de dez 

para vinte anos na op.~o de compra. Tendo tMl vista estes 

benefícios e facilidades · de aquisi~~o da ~rea, o Miguel COMO 

camponês reune mais condir;eJes de tornar-soe cooperado que os 

próprioso associados escolhidos para as cooperativas, a maioria 

na'o s;~o agricultores. 

Enquanto a justiça n~o definia a pend@ncia envolvendo 

Miguel e a ~operjava, a Cooperativa continuava fazendo amea~as. 
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mandou tratores de esteira limparem o pasto do miguel para 

prejudicar o rebanho. 

•EIH ""iP ... Ili ~il foi 16 ...... li tlYI ,,. •• ~· Ili 1 llit, 

''IMD 11 ~i "'1 •illln .. 1111 tiRI "5tO 11111 trate ai, 

Plr,at H ttNilD .. Zllda H tntt •i Yli ,,.. ICIH, lullllo 16i1 

clwg111 •• tar•izilllY tlllttt, o 1i1i11 f 1181 1a tll trts balt, ta 1r1do 

t o rii ta H, 1 dltft. Eln tav11 ai, foro 16 llll1ca H cat, 1n trtil. 

Dti11ro IÜI •11 ...... 16i1 MnilD tln llUIWlrO • Clf'CI ... ai t 

•taro 11 trate ali. ltapail, ai llllaHa 11 c-..111 oti •111 11 li1ino 

•11111 ""'ªro 1 ar1M. OI 1l1in foro H vt, '"' a •it tava "ª H ,a 

rop NttltD arroiz Nil 11. Uo! li trate ja tio nntre M pasto, Ai 11 

c,...ti ~ui • ta"izinllY, t topo c'11 cara •o trate, fal1i1 rapaiz, vao 

•miN t1•0 11111? Bi1110, •i•lle li dnculpt, tu .,,i IUI CDllht'D 11da, 

11 ,.trao IDllD ,iwo 111 urnU.1 a.,i Hntro H111 ara u •uzntn 

allllfrl, ui1 16 H ctrrdo. Eltlo 1111 llllff 1611 .. lri orca. 1 ,.trao 

111 llld6 111t il rop, in fnittn 16i1 nu vuo •1t. A1 11 ditDI 1111 

briga aqui ta na ja1t1,1, 1 Coptrj1v1 n11 falO nlo? Pois ta Judicial!• 

O Miguel teve intenç:ío de comprar 

dinheiro da indenizaç~o de tiUa poss.e um pedaço 

com o suposto 

de terra onde 

pudesse viver em paz. Foi em Figueirópolis e em Alvorada~ cidades 

próximas, a Formoso do Ar-aguaia e a Gurupi!I ver umas ~reas. De 

volta ao seu rancho!' deparou com a destrui~ét\o do pasto a mando da 

Coperjava. 

••an• trtil dia qa'tu c"'911i n trate dtrrublro tdo. D "' tlts 



d11tr1ir1 foi 1 ~ut fiz1r1 111 coi11 111 ~i, d11truir1, 1c1batl caa 11t1 

p11t1• 
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O rli9uel •1'ir•ou terem destruido aproximadamente cinco 

alqueires (•lqueire goi•no 4 11 8 h•ctares). O pasto 'ficou 

praticamente desvastado. 

•E 111i1, Sta PHro, caR U1bl 11i1 l1r1111i 1111 r1p1ro, dtd 111 urro. 

Al .. t 11il c1pil. A ... tilu .Umia, e br1111i1r1 111 ltn, 1111 

rapara tllll. o ........ ú Yli fiel DDtD pasta, .. Ili IH CIH 1111 

Yli fid•. 

Destruíram o arame do pasto do Miguel que 9astou 

muitos anos par ser colocado. A Cooperativa queria tir~-lo da 

ctrea do Projeto. a qualquer custo, .. al i~s, desrespeitando a 

justi~a. Enquanto se aguardava a decis:t'o judici•l 11 as partes 

envolvidas n•o podiam tomar inici&tiva uma contra a outra. 

Perguntei ao Miguel quantos alqueires ele teria na sua 

posse" sem ter o tamanho preciso" bt11.seou em cinquenta hectares. 

Espclço considerado ideal para o gado e para o cultivo de arroz na 

pequena terra de v4rzea. 

•a.paiz, 11 f1,o 111 Nlt 1111 tllYth podt ntt dl, 1111 ta q11,r1no nus 

d11q111t1•. 

O Miguel encontrava-se numa sit.ua,.:~o delicada, queria 

plantar, produzir" mas a press~o da Cooperativa era cada vez mais 



forte para desaloj~-lo de sua posse. Diz irritado: 

•&tao .. te 1U1tno ••• 1m 116 • '"""º ..Ui 11H, ,.~ • '° flU 

1 Ylrdlllt ,,., YlctJ .. - - Clll 1 .. UI ... CUlt, .. ttl .. CIP 

Jtito • ""'· •• - Ili? tet!• 
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Este depoimento do Miguel demonstra a dificuldade do 

camponês em sobreviver frente à penetra~~º do capitalismo no 

campo. A terra passa a ter a forma de reserva de valor e quando 

se implanta uma obra de grande porte como o Projeto Rio Formoso, 

com recursos ptlblicos, beneficia-se a classe empresarial em 

detrimento dos menos favorecidos que na'o 

Projeto. A terra vende-se e compra-se 

realid~de, os direitos a ela ligados 

mercadoria como as outras, visto ser 

s~o absorvidos 

aparentementep 

n:lo constituem 

bem imóvel, 

pelo 

na 

Ullk\\ 

nleo 

reprodutivel, n~o-divisivel. A terra se define como um recurso 

natural, n~o se trata de um produto.(Martins,1980118)terra para 

plantar neste ver~o - P.18). A terra é uma mercadoria que nleo 

circula, o seu representante, o titulo de propriedade 

(equivalente de mercadoria é que circula).(&uigau,19801112). 

O Miguel conta a dificuldade em vender o arroz colhido 

na sua posse. O arroz do posseiro n3'.o é adquirido pela CFP porque 

ele n~o tem o titulo da terra, portanto o Governo n:lo financia a 

produ~~o e a comercializa.,::Ko. Ele tem que produzir com seus 

próprios recursos e depois de colhido, enfrentar um mercado que 

consome 9rande parte de arroz subsidiado pelo Governo. 



"Ti veno os arroiz ai se perdeno e ti veno 01 preço do arroiz. Arroiz ji 

deu quarenta· e cinco til. cinquenta quilo,,,, Aqui nunca produziu u1 

tanto de arroiz desse e ningut1 via, Na tpoca, a gente co1prava saco de 

arroiz ai, o 11ior preiO era vinte e cinco, doze, deiz ••• Eu t6 lhe 

contano que eu t6 is1Uricido pur conta disso, 1ais corage de trabaii eu 

te1. Si octis vt eu baxA a foice, isso ai, u1 1tis todir., eu suzi1 

11nheceno o dia eu c11inhano pr' iqutla roça ali t acabi dt. sod u1 

tachado, eu colho ce1 saco de arroizª. 

Temdo em 1.lista os outrcns posseirr.rn; qu•:? entraram 

depois~ o Miguel relata a ajuda concedida per ele. Ocuparam uma 

área da Coperjava próximo a sua i~sme e encontravam-se em estado 

de extrema miséria. 

".Esses possero- 10rrero de fo11. Rapliz, tinha u1 ho11 ai cu1 dtiz fio, U1 

é_ aquele que anda na udera de roda, eu vi ele, ptgano u1 pnto de uroiz 

branqui1 no pr1to e foi sentano assi1 nua pé d' angico e caiu. Ai, os otos 

trabaiad~ que tava ajudano ele f icaro foi f aztno 1ang6. Cu1 deiz fio, 

aleJado, sei. tt u11 casa. No For1oso o que tinha era u1 barracanzin. E a 

"•ria Luça teve pena, deu a cadera dt roda pr'aquele 1ininozi1 deles, ele 

i1nda é de quatro pt pro chao•. 

O Br"•bê\!:>t.:L;.-\'o ci\póm uma ,;a:-~marlê:\ pn.1c:1.1r·m.1 o l'l:i.quel pi:\t'·ê:\ 

ajudar-lhe com mantimentos. 

•Quando deu assi1 c'u1a se1ana ele vtiJ "iguel eu vii aqui prA vt si oct 

11 co1pra 1ei saco de arroiz li1po pr'eu lhe pagi o serviço. O arroiz 

pri voct pranti ai eu d6. Ai p19uei nua 1ei saco, u1 saco de sessenta 



qaila. Rapaiz, D Stu·~ra, 1111lloH,rantO1111 ra~1. Stt Pedro, YDCt 

padt fiei tint1 qut foi • ncado dt ttnlt U, n6il rtcallleao, dl cento 

t 1111111ta uco dt arraiz. A eoa,tratiY1 llDto o lloH ,,.a fora, • Rtl 

11d1 t 1111i11ro o Nrraca nlt. ltd 1 tH1 cllf 1111 amiz tida t aio 

(1illlol ali pra d11, ª'°"ª• ul. Tiraro (CoptrJaYal cuiao llt 110 t n 

abrollraª.(IUt11l) 
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Esse posseiro, vizinho do Miguel foi expt.llso • sua 

lavot\ra serviu de pasto para o gado da Coperjava. Uma parte da 

produ~~o de abobora e milho foi retirada pela Cooperativa. 

Privado da terra para extrair o seu sustento, esse homem acabou 

em Formoso, sem casa, sem ter o que comer e impossibilitado de 

trabalhar. A ~a de 65.000 ha desapropriada por interesse social 

para a implanta~a'o do Projeto Rio Formoso na'o ofereceu a 

oportunidade de assentamento de camponeses e aqueles que se 

atrevessem a utilizar um peda~o de terra do Projeto para cultivar 

seria drasticamente expulso pelas cgoperativas. O campon@s 

produziu, tomaram-lhe a produ\;~O e agora passa fome na cidade. 

ªhst llolt ti ali ID FortoSO 10rrtno dt fDH. S6 na ai1d1 1DrrtU 111r11111 

11a fi• qui 1caU ainda t11 a Jr1a Vtn. lail Stu Ptdro, n tinha YDlltadt 

qut Yoct ,.._. o .,.,a ltllO a11i1 16 Yia 111 tacharia •o arroiz, qut t 

daqatlt c111-ro1a, t •1111 1uabi. &Ida tlltu tudi1. E 11 o llolt f izt u11 

caba •aqu1l1 cu1i11, tu tll oito fio p6 ü dt cut, 111 du11 coisa '°" 
fiel& o CIYa 1 COYa ,. • llDU, o i11tao a pnittdan J'tu 1111 ui. 

Ptirqut qa11 fizt 111 coiu •aqu1l1 ali CU1ito, tlt 1tt11 cartct tDltllt!ria 
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llUI IU 11to 111, e li CllClril • ,... utn d'1u .. 111•. UU1111U 

O Benjamim o outro posseiro antigo vizinho de Miguel, 

aguardava também a decis~o da jus ti r;a. O Benj Amim no ent•mto, 

estava muito tranquilo e desinteressado com as ameaças da 

Coperjava e na"o procurou unir-se ao l'liguel. Descobrimos que o 

Benjamim estava realizando um acordo as escondidas com a 

Cooperativa. 

O meu primeiro contato com o Benjamim deu-se numa 

visita com o Frei Henrique. Pude perceber o destitnimo que tomava 

conta de Benjamim ao falar com o Frei Henrique. Um dia depois, em 

uma outra v:i.s"i"·ta a Coper javC\ 11 quando parei na guari ta para 

entregar minha autoriza~~º' vi o Benjamim conversando 

descontraidamente com os pistoleiros dentro da guarita. A partir 

desta cena entendi o desanimo do Benjamim na visita da CPT, um 

dia antes. Na verdade 11 o posseiro havia concordado com a 

propo6ta de indeniza~~º da Cooperativa. Foi visto várias vezes 

tomando cerveja com diretores da Coperjava. 

•Ra~iz, Stu Pldro, a llJa fala 11111 t11 oito 1110 d. llla a llja 11tre 

aqui 11 oittnti 1 dais, ,ar 1i 1ssi1. il oit11t1 1 dois pri oit1nt1 1 

trti1111 chtg6 aqui•. (11111111 

•foi! purqut o povo qu1ri1 tiri 111 ai 1r1 na 11rra, tlts dtra d1i2 dia 

dt ,,.1121, pri n6i1 si viri, qu1 1 Coptrj1v1 quiri1 1ntri aa1 n6is in 

1~ao ·11J11ti~1.E11ditnci116 t1v1111•. (litutll 
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O Miguel na'o estava mui te> b"''m c:om o Benjamim. Esse 

desentendimento favorece a Cooperativa ao colocar o Miguel em 

pos:i. rt=:Ko isolada na luta pela manuten ~~e> de sua posse. 

•R1paiz ... IUI to .. iHIM COI a ltj1 ala. Eu IO Hlitl tu 11111 Hi H 

eu t11b61 to errHa. 16i1 10t11 trti1 .-11ra aqui dtntra •n11 irei. •• 

li par dt tr1iz 1 •it ui c111t111a 1 n fia, qut dt vtiz ilt 1111nn 1 

Caaper1tiv1 1111d1 chati 111 li. l1taa in c1u10 1111 ti in Ju1tici1l, pi 

fazt acarllo ütlla _. tln dt ir u, qnt Yli ira D Jliza. llai1 a •it 

(11lbtr '9 lllJllit) fala, diz 1111 111 f ic1 '-lllla Ili• a Alyaro (da 

CaptrJIYI). lntaa,. llatt dnH l!I IM passa c111tu·. 

Segundo informa~~es do Miguel, o Benjamim 

comprando llJIM\ Cc!\ea em Formoso!' ele mesmo quem disse. Se comprar 

uma casa na cidade serti com dinheiro da indenizart=~º da Coperjava!I 

deixará de ser campon@s. Poderá tornar-se, como ele mesmo 

assegurou!' trabalhador na Cooperativa ou assalariado. A Coperjava 

ofereceu-lhe uma indenizcq;::!(o em dinheiro no acordo para a 

desocupa~~º da área e a garantia de emprego na Cooperativa. 

A desuni3:'o entre o Miguel e o Benjamim en'f'raqueceu a 

luta dos dois posseiros na manuten~1\'o da posse. O Benjtami1n 

aceitou sem resist@ncia a indeniza~:Ko da cooperativa~ o Miguel 

resistiu por mais tempo!' esperou a decisa'o da justi~a. 

•1unt1 11, a 1111! li PHii aqui l!U tenho 11111! lltl! 1Yi1A, a "' " PHii dl! 

u, ad tu "'' li! 1Yi1l, IU t? TH ~ H u•i, Ili a ... llauvt fid pn 



li. El1 t 111i1, 111 16 Ili* •i• ·~·11 t111 1111nt10 111 ti cu1 ntc111id1d1 

d• ...... CDill. ,OI """ .. fora ... li contlYI qu1 111 llYI bebeno 

c1ntJ1 Mi o AHo, IA 11 c.,trj1Y1. l1Uo 11 Y6 fiel c111fi1do ••• 

Hlf rap H111 lit? 
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Essa conversa com o Miguel ocorreu em abril de 1988. 

Pouco depois o B•nJamim 'f•z acordo com a Cooperativa e deixou a 

posse. Adquiriu um barrac~o em Formoso e a Cooperativa n~o lhe 

deu o empre90 pro••tido. AQora ele na'o tem o que 'fazer na cidad• 

e est4 apavorado. Tem esperan~a de conseguir entrar no 

assentamento da Faz•nda Araguaia. Contudo isto ser~ quase 

impossível, pois a Area já se encontrava ocupada por v•rios 

po$seiros, que tem prefer@ncia na desapropria~~o. Com a saida do 

Benjamim, o Miguel 'ficou sozinho. A pressa-o aumentou!' resolveu 

fazer tamb•m um acordo com a coop•rativa, procurou o Frei 

Henrique e comunicou-lhe da decis~o de realizar o acordo com a 

cooperativa • O acordo significava a saida do Miguel da área e o 

recebimento de indeniza~~º pelas benfeitorias. 

Com o dinheiro do acordo, o Miguel comprou uma área de 

um posseiro na Fazenda Araguaia. A 'fazenda dista 40 quilõmetros 

de Formoso do Araguaia, 'foi desapropriada para fins de r•foraa 

agrária. Conseguiu manter-se como campon@s, o q\.\e ocorreu com o 

Benjamim. Após a desocupaft::i':O da posse do Miguel, a Coperjav• 

deixou de ter posseiros em suas terras, mas manteve as CJUaritas 

para evitar novas incurstses. 
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4. 2. OS POSSEIROS DO LA90AO 

C>s posseiros remenascentes do Projeto Rio Formoso 

ocupam área no Lago~o, na 3a etapa, Copergran. O chamado La9oao 

constitui uma lagoa de 9randes propori~es, em ligafj::l°o CC>fn o Rio 

Formoso, dentro da Coperjava. 

Rezende 

A 3a etapa permaneceu paralisada no Governo de Iris 

(1982/86) que pre"feriu por moti:vos partidários 

interromper as obras de sistematiza~~o. Fala-se ainda que o 

Governo de Iris incentivou os propriet~rios desapropriados a 

ocuparem novamente suas 4'reci\s na Copergran 11 atitude com cunho de 

represc!lias contra o Projeto. Houve também posseiros que se 

:fixaram às margens do Lago~o. 

•o pt1wl 1111 nt1Y1 1l1Jad1 na Coptrjava 1p61 a 11puldD DmpClll Arta da 

C1p1rgr1n. Os pi1t1ltir11 da C1p1rj1y1 (tDID r1l1t1d1 por "itttll, 

11uei1ar11 11 c1111 deln 1 fiz1r11 D ~ptjD. ~1 tln Yolt1r11 dt IDYO 

para 1 Coptrj1Y1 1 q11111do e1t1Y11 tolhendo houve autro d11ptjo cat o 

Oficial de lu1ti~1 de &urupi. Li1par11 11 c1s11, pa111r11 o trator por 

ciH e o que ficou pu11r11 fogo. E 11 rosas qut 11t1Y11 no ponto de 

tolher, nrD foi per1itido tirar Ili o liJho•. (Irai Virai. 

•1u11do as pistoleiros chtt1r11 na Coop1r1tiv1 fizer11 11iz1d11 COI 11 

po111ir11, dizendo 11111 ntavu ali 111 11ro iu fizer 11d1 COI eln 

nt1Y11 CDID 911rd11 da fir11, Os PD1Hiros pa111r11 1 acreditar 1111 

pistileiros e ntn, an poucas ptrtt .. ru 1111 11 pn11ir11 tinhll tmo 



lrlll. lanllD DI ,11t1ltiros ..... D "' DI ,n11im Unhai ,.,. li 

lltftDdtrtt •tio 1 or:•11 da Co,trJ1w1 para D dtspaJo•. Clrll Vira). 
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Segundo a Ir•l" Ver•, um dos posseiroa denominado de 

Cartucho foi impedido de entrar na sua posse e colher o arroz, o 

milho e uma grande plantart:~o de abóbora. Em seguida 11 à expulst(o a 

policia de Formoso do Araguaia detev• o Cartucho na cidade. Foi 

chicoteado na dele9acia e ouviu um discurso do delegado de que 

era bandido 11 invasor de terras da coop@rati~a 11 de qu• andava 

armado e de que· participava de reuni8'es co1n as 'freiras e os 

padres. A poicia disse ainda que seu rancho construido na cidade 

para abrigar os posseiros expulsos, pertencia ~ policia. A 

policia a9iu em f•vor da Coperjava para expulsar os posseiros da 

Copperativa e tNt seguida perseguiu-os .m Formoso. 

Com a expulsa'o da Coperjava, os posseiros procurara,. 

uma área mais calma 11 sem conflito que .pertencesse ao Estado. 

Decidiram entrar na Copergran. No inicio ficaram num ranchl"o 

doze familias, na maior pobreza do mundo, ressaltou a Irm~ Vera. 

Quando havia um m@s de permanência, apareceu um homem de Gurupi, 

um tal de Evaldo. O Evaldo dizia que a posse era sua, mas nl"o 

havia benfeitorias. O Evaldo contratou os pistoleiros da 

Coperjava!I os mesmos que expulsaram estas familias, para fazer o 

despejo na 3a etapa. Vale lembrar, n•sse contexto, que no acordo 

sobre o financiamento entre o Estado e o BMDES, para a 2a e 3a 

etapas do Projeto, decidiu-se que uma parte da 3a etapa deveri• 
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ser destinado ao assentamento de camponeses. No momento da 

expuls~o, os homen& encontravam-se em Formoso num curso de 

sindicali.-o e apenas •• mulheres carreg'aram todas as coisas e 

colocarem dentro do caainh%o e foram despejadas na cidade. Os 

barracos, os pistoleiros atearam fogo. 

Os posseiros reuniram-se em pras:a p'1blica onde foram 

despejados e decidiram que na'o podiam ali permanecer e a solu,.::ro 

seria o retorno ao local das posses. No. mOs de abril tornaram a 

ser expulsos, o Evaldo contratou outros pistoleiros que Juntaram 

os posseiros e novamente os despejaram em Formoso. O Frei 

Henrique solicitou a policia que permanecesse no local aguardando 

uma solu~1ío definitiva para o conflito. Pediu também ao INCRA um 

recadastra1nento dos posaeiros para efeito de um 'futuro 

assentamento. A Coopergran colocou ;uaritas nas entradas do 

Projeto seguindo a mesma política adotada pela Coperjava para 

resguardar as terras de ocupci\~1!1es irregulares. A 3a etapa teve a 

invas~o por parte de grandes proprietários incitados pelo PMDB de 

Formoso do Araguaia no Governo de Iris Rezende (L-982/1986) para 

tentar solapar o Projetoa ao campensinato, contudo, permanecia o 

acesso interditado. 

Várias pessoas tiraram proveito da desapropria~~º da 

3a etapa~ podemos citar o exemplo do Zacarias Cruz. Segundo o 

Pedro (motorista que me conduziu em todas as áreas visitadas no 

Municipio de Formoso e Dueré): 



•o Zacaria t o 11ior griltro daqui. Zac1ria t o 1t9uint11 foi dono 

daqutla terra dele ••• 1111 ti btn1fici1do a si pr6prio por duas vtiz. 

Aquel1 terra ele cDlpre quando tlt sabia que o Estado 11 d11aproprià. Ele 

co1prO a terra 1 espiro a d1sapropria,10, o &ov1rno pago 1 t1rr1, 

desaproprio tle e, 1i tlt recebeu o dinhtro. J1bor16 e 1poss6 da 1e111 

terr1, nu 11110 lugir, na 11111 t1rr1. Qut dizt que entlo o Zacaria tinha 

essa propri1d1de aqui, 111 co1prO 1s11 ttrra aqui du Dico llontelo. l1tlo 

t o seguintt1 ·tlt ficO t subiu ,in riltl da 11111 terra, qut dizt qu'11sa 

terra tlt rtcebtu o dinh1ro de ·1ao btJada d1111 t1rr1 aqui'. (Ptdr1t 

:1.53 

Zacaria Cruz ~ i rm;ro de Jo~o Cruz 11 pol. i ti c:c>" cê\ndida to 

a prefeito e deputado. 

ªEsst ai ti seguro, e111 povo rico ti seguro. Elt t g1nte boa di11i1. 

Entlo ele 111pr1 11 diz, 111 t D Vindico, enquanto n6i1 tivt na terra 

pode fiei tranquiloª. (J.ao-P0t11irot 

D INCRA delimitou um pC\rte em conf 1 i to no lago~o!I ::3,·:\ 

etapa do Projeto~ para o assentamento d• camponeses. Constituiri~ 

uma tentativa de solucionar as contantes C\gressffes sofridas ~elos 

posseiros. Aos . posseiros seriê\m destinadas as terras na área 

seca 11 sem interfirir na lavoura irrigada do Pro.:i•~to" A 

parti ci par;::;occ> da Ig n:~j a NN CPT Araguaiá\-Tc>can ti-rrn tr·owce · resul tado!i; 

positivoa &oa posseiros ao oferecer apoio juridico e pressionar o 

Governo a tonc~der a terr~ para o assentamento. 

4.3 MAO DE OBRA NO PROJETO 
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O Projeto Rio Formoso utiliza um sistema de cultivo, 

com alta tecnologia 11 nesse sentido, a m~o de obra é 

especializadaJ aviadores para os avi~es Ipanema; na adubatt=:l(o e 

pulverizaç~oa operadores de mciquinas 111 colheitadeira.sa engenheiros 

agr6nomos e técnicos a9ricolas para o controle de produtt=:l(o da 

lavoura. Há ainda os "funcioncir-ios de escritór-io
111 

da 

contabilidade. Estes s~o os empregados "fixos, durante todo o ano 

est~o trabalhando. Existe 11 entr-etanto, uma classe de 

trabalhador-es periódicos 111 recrutados apenas nos periodos de 

colheita, denominados de volantes. No Projéto. Rio Formoso a 

demanda por este tipo de trabalho ocorre na colheita em vir-tude 

do imenso volume de sacos que devem ser transportados da lavoura 

para os caminh~es e destes para os armazéns. 

outros 

1991 

A 1'unç:\o do trabalhador volante tem atraido pesaoas de 

municípios a Formoso do Araguaia Cprojei;:l(o do 

18.460 habitantes). Em face da imigraç:<o, 

IBGE para 

Formoso do 

Araguaia, como cidade pequena apresenta situaçe'es de cidade 

grande, com a 'figura do posseiro urbano e um tipo de 'favela na 

periferia. Barracos surgem repentinamente em locais sem infra

estrutura e de di'ficil acesso. No periodo de colheita essa 

populaç~o procura trabalho nas cooperativas, ao passar o per:lodo 

de intensa movimentaç~o nci\s lavouras!' volta ao local vivendo 

preca.riamente. 

No municipic;> de Formoso do Araguaia tem-se a situa.§i::'IO 



do trab.alhador rural (assalariados) e o de posseiros 

(camponeses). A quest;r"o con'flituosA deve-se õ\Ots posseiros em 

l~tigio contra a grande empresa tapitalista. Cumpre citar os 

exemplos envolvendo a COBRAPE (Fazenda Pantanal de Cima) onde 

ocorre quest~es trabalhistas dentro da empresaJ falta de 

pagamento e despesas extras cobrada pela COBRAPE. Hei\ tc:lmbém as 

questõ"em entre os .posseiros (camponeses) que entrci\m rrn área 

anterior à COBRAPE~ No Projeto Rio F6rmoso n~o existe caso grave 

de quest~o trabalhista, mas hot\Ve atritos entre as coopera tivas" 

Coperjava e Coopergran com os posseiros. 

De acordo com Martins (1985:88) .. A aitua~ao dos 

tral>AlhAdores rurais brasil•iroa, seja a das assalariadas, ••Ja a 

dos c .. paneses, • a de •ilhellts d• pessoas para aa quais nao 

pr•v~lece• nem preda.in_. rala~btts contratuaisa r•guladas por u. 

direito escrito • passivei• ~· s•r .. apreciadas obJ•tiva.ent• por 

tribunais legais. Diz o autor (1985:88) que 11 LU1 n6-ro •nor- d• 

trabalhadores asBAlariadaa (muitas das quais aaa baaica .. nta 

campone&es que 

trabalhadores 

se aaaalari .. u.a part• da t-po 

expulsos da terra • sujeitas 

• outros aJla 

a trabalhos 

temporàrios) naa t•• candi~bes de •• organizar n .. de eMigir a 

estabelecimento d• rala~"-s for•ai• direta .. nt• com aa 

fazendeiros. Fica• auJ•itaa ao arbitria e à •xtaraao d• 

••preitairos da ••o d• obra que cabr .. sobre seus aalàriaa u .. 

taxa, uma esp6ci• de tributo, e naa lhe• recanhltc- nenhum 

direita legal. Esa .. trabalhadores estaa, portanto, •xcluida• de 

rela~bes verdadairamant• contratuais •- s• ben•f iciar.. dos 
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la~os d• d•P9fldencia P9t1aoal, agora .. crise, qu• preval•c•r .. 

nas grand .. propri9dad ..... 

4.4. SIGNIFICADO ECONotUaJ DA IPFl..ANTAÇAO DO PROJETO 

O l'lunic:lpio de Formoso do . Araouaia apretsentava uma 

inexpressiva produça'o de arroz, o cultivo baseava-se n• 

subsistenci•. Após a constru~~o do Projeto Rio.Formoso em 1979, 

houve unt orande impulso na produç~o. Desenvolveram pesquisa para 

obtenç2'o de sementes adequadas ao solo e clima da regia'o e em 

1982 o Projeto obteve os primeiros resultados promissores. O 

Médio-Ar•vuaia-Tocantin1>, 1tm 1978, produziu 67.904 toneladas e em 

.1989, a quantia surpreendente de 473.180 toneladas. Isto 

signi"fica que a regi~o em 10 anos saltou de 67.904 para 473.180 

toneladas. E o municipio de Formoso do ArAguaia. 11 cirea onde estci o 

Projeto 11 que colheu em 1978, 3.012 toneladas em 1989 11 colhe 

132.435 toneladas. 

Segue abaixo os dados do FIBGE referentes à produtt:~o 

de arroz no Médio-Araguaia-Tocantins. 
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QUADRO 5 - PRODUÇAO DE ARROZ NO rEDIO-ARAGUAIA-TOCANTINS 

. 1 1 1 . 
11"1EDIO-TOCANTINS-ARASUAIA1 AREA COLHIDA• OUANT 1 DADE1 RENDIMENTO 
1 1 1 PRODUZ IDA 1 l'EDIO 
1 (arroz - casca) 1 (HA) 1 (T) 1 (KQIH•) 
1 1 1 
1 1 1 
: 1978 74.830 1 67.904 1 913 
1 1 1 
1 1979 84.008 1 108.562 1 1.291 
= 1 1 
: 1980 109.748 1 146.742 1 1.337 
1 1 1 

: 1981 111.061 1 113.658 1 971 
1 1 1 

: 1982 184.409 1 285.672 1 1.~9 .. 1 1 . 
r 1989 221.190 1 473.180 1 2.139 
+ + 

Fontes CFI86E1 Pradu~ao AQricola l'lunicipal - Boi••> 

QUADRO 6 - PRODUÇAO DE ARROZ DO PROJETO RIO FOR1'1DSO 

+ + . 1 1 1 . 
1 F0Rt10SO DO ARASUAIA AREA COLHIDA• . QUANTIDADE1 RENDll'1ENTO 1 
1 PRODUZIDA 1 l"IEDID 1 
1 (arroz - casca) (HA) (T) 1 (kQ/Ha) 1 

1 1 

1 1 
1 1978 3.720 3.012 809 1 
1 1 
1 1979 3.900 5.120 1.312 1 
1 1 

1 1980 11.356 24.506 2.157 1 
1 1 

1 1981 16.223 35.835 2.209 1 . 1 • 
1 1982 24.740 69.701 2.817 1 
1 1 
1 1989 32.930 132.435 4.021 1 
+ + 

* Pri .. ira colheita do ProJ•to. 
Fontes (FIBGE - Produ~aa AQrlcola l'lunicipal 
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Atualmente existem no vale do Javaés mais de quatro 

grandes projetos, construidos após o Projeto Rio Formoso. 

AREA PLANTADA MUHICIPIO 

FAZENDA CRISTALAHDIA 1.000 ha Crist•l~dia 

FAZENDA SRO PEDRO 200 ha Formoso do Ar.-9uaia 

FAZENDA MATA VERDE 180 ha Due,.:.~ 

FAZENDA NOVA QUER-NCIA 1.800 ha Dueré 

FAZENDA PANTANAL DE CIMA '·ººº ha Formoso do Araguaia 

CCOBRAPE) 

Dados Governo de 

Goi.is/1988. 

E• - 1984, a.cJUndo dados da FIBGE, O Rio Grande do Sul 

obteve um rendimento de 4.304 Ton/ha. No Sul planta-se apenas waa 

vez em decorrlltncia do inverno. No Médio-Araguaia podem ocorrer 

duas aa"fras por ano. Isso, torna a regil'o em condi,.:efes de 

competir em ganhos de produtividade com o Rio Grande do Sul que 

possui melhores terras mas perde no periodo do inverno 

(improdutivo). No Vale do Araguaia, Estado do Tocantins, o clima, 

como já comentado no inicio, apresenta pouca al terar;:~o, apenas lUft 

período de seca e outro de chuvas com pouca alterar;:Jeo - de 

temperatura. Na COBRAPEll outra cirea de arroz irrigado e11 Formoso 

do Araguaia!' cultiva-se somente arroz, duas safras por ano. Ho 

Projeto Rio Formoso, alterna-se soja com arroz. Este ano, 1991, 

pela primeira vez nl'o haverá o plantio de soja no Projeto em 
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dt:?corr@ncici\ dei\ poli tic:ci\ ti\dotada pelo Governo. O c:umto de produ,.::Xt> 

está acimci\ do pre~o de mercado inviabilizando o plantio. Estuda

se a possibilidade de substituir a soja pelo milho, tamb~m no 

sist~ma irrigado~ 

Segundo o gadcho e engenheiro agrOnomo Reneu do 

Amamral Berni 11 cooper•do na Cooperformoso e sócio propriet~rio da 

Fazenda Nova Lluer@ncia 11 •E •ais vantajoso cultivar' arr'oz no 

Màdio-Araguaia d•vido ao valor da t•rr'a •• ,.. .. is baixo que no Rio 

Grande do &u1•. 

A terl'"a no Sul afirma Reneu "* be9 -lhor, ••• hà •• 

int .. péries, geadas etc, n•o •xi•t• o ... .a no "*«tio-Araguaia. A 

•~o-d.-obra para a Nova Qu•r•ncia • basica..,t• do Sul. No ttltdio

Araguaia-Tocantins d•v-- plantar arroz alternado com soJa, n•o 

esgota o solo. Dev•-•• ta•b*m faz•r corr•~•o do solo no H*dio

Araguaia principal•mnte com calc•rio • f6sforo•. O empl'"esário 

1;ceneu . trabalhou com lavour.;\ de Al""ro:z durante vinte ano!S nc:> Ri<:, 

Grande do Sul. 

O Pt'"ojeto Rio Formoso trouxe ao P~nicipio de Formoso 

do Araguaia imlmeros bene'fi cie>sa implantci\r;::l(o da rede de energici\ 

elétrica proven~ente de Gurupi 11 distante 51 quilOmetros do 

Projeto; instala~~º de redes de água e esgoto pelci\ SANEAG0 11 

Empresa Estadual de Saneamento de Goi~s S.Aa introdu~~o de rede 

telefõnica 11 através da TELEGOIAS 11 e o ~sfci\lto ~ 9R 242 ligci\ndo a 
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Belém-Brasilii\ a Formoso do Araguia. Nas épocas de plantio e de 

colheita cresce consideravelmente o movimento de funcioncirios das 

Cooperativas em Formoso do Araguaia ger'ando mais arrecadai1(o no 

comércio da cidade. 

O Projeto Rio Formoso despertou o interesse de 

estrangeiros para o l'lédio-Ari\guaia. Em 1982" empres.irios 

portugueses investiram em um projeto de arroz ir'rigado numa .irea 

inicial de 4.800 hectares, semelhante ao Proj~to Rio Formoso. 

Aproveitando-se dos incentivos do Governo brasileiro para a 

Amazõnia, através da SUDAM" criaram a COBRAPE" Cia Brasileira de 

Agropecuá~ia, na Fazenda Pantanal de Cima. Ho mesmo ano os 

port\.lgueses conseq_uem um outro 'financiamento:- desta vez junto ao 

.I.F.C, Internacional Fianance Corporation, no valor de 5 milheJes 

e quinhentos mil dólares, ôrga'o vinculado ao Banco Mundial. 

Também o capital francês demonstro\.l interesse no 

Médio-Araguaia por meio do Banco Crédit Agricole, o maior de 

depósitos e de fundos de investimentos da Franr;a. Admitiu 

repassar financiamentos ao Projeto Rio Formoso:- especialmente 

para aquisifi:~º de mciquinas!I implementes agricolci\s e de 

comercializaç~o dei\ soja no mercado externo. 

Outros países; Jap~o, Alemanha, Austria e Fr-an,::a 

planejaram formar uma cooperativa e uma fund«\ç:i:o com r-ecursos 
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próprios. Seria a Fund•~~o Cooperformoso, os recursos viriam a 

fundo perdido. A proposta era de s~ criar uma lavoura irrigada de 

arroz e soja. A soja j4 teri• um mercado garantido na CEE e no 

Jap~o. No ~inal de 1987, no entanto, constataram-se graves 

irregularidades na administra'~º da Cooper~ormoso, levando estes 

países a desistirem do intento. 

A Coperjava, Cooperativa d~ segunda etapa inaugurou em 

maio de 1988, o maior graneleiro de Goi~s e o maior secador da 

América Latina, construido próximo ao Projeto. Possui capacidade 

para · 60 mil toneladas de gr~os, ~ode recepcionar mais de~ mil e 

•• 
quatrocentos toneladas de arroz por dia ( o que equivale algo em 

torno de 200 caminhe1es c4ftrregados do produto). Ocupa uma área 

coberta de 2~ mil metros quadrados, composta de quarente silos. 

No local do entorno de Gurupi a Formoso do Araguaia o visual é 

composto de diversos secadores e de grandes silos dando um perfil 

de como a fronteira agricola, iniciada pelo Projeto Rio Formoso, 

influenciou aquela regi~o do cerrado. 

4.~. CRIAçMJ DO ESTADO DO TOCANTINS 

A cria~~º do Estado do Tocantins tem uma import::lncia 

de deGtaque neste trabalho, uma vez que o Projeto Rio Formoso 

passou a pertencer ao novo Estado. No inicio falamos do Projeto 

tendo e_m vista o ·Estado de Goiás, a cria,.::Xo partiu do Governo Ary 

Valad~o (1979/82) e terminaremos com a questito ela divida que vai 
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para a Uni~o com a cria~~º do Estado do Tocantins. Nesse 

contexto, surgem as seguintes indaga~~es1 a di vidcn das 

cooperativas junto ao Estado de Goicis serei extinta ou será paga 

ao novo Estado? 

O Norte . de Goicis, enquanto espa .. o geogra1'icamente 

delimitado, refere-se a uma ~rea de 287.645Km2, correspondendo a 

44,8~ do Estado de Boieis. A popula~~o aproximada de 482.372 mil 

habitantes, distruibui-se por 60 municipios, · ·co•preendendo cinco 

grandes 
Goiano, 

microregHJes1 a do Extremo Norte Goiano, Baixo Araguaia 
Tocantinia de Pedro Afonso, Médio Tocantins Araguaia e 

Serra Geral de Goi~• que por se situarem ao norte do Paralelo 

13Q, s~o tambem, denominadas de regi~o da AmazOnia legal. 

O espaço enfocado esteve geogr~fica, econõmica e 

politicamente, vinculado à Goi~s até lg de mar .. o de 1989, quando, 

ent3'o, assumiu identidade politic:.a e juridica própria e passou a 

ser o 24 Estado.(C.valcante,1990111) • 

A idéia de criar-se o Estado do Tocantins remonta ao 

século passado e sua trajetória insere-se nos contextos das 

discusseíes levantadas a nivel nacional em torno da rediviséro 

territorial do Pais.(Cavalcante,19901146). 

Gluando em 1759, o Conselho Ultramarino de LisboC\ 
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determinou mais d~ 700.000 Km2 para a recém criada capitania de 

Goiás, esta pass~ a configurar-se, na disposi~::Co territorial da 

colônia, como um espa~o geograficamente delimitado. 

Com a independi.meia em 1822, e a instala1t.::Cc> de uma 

Assembléia Nc"Acional Constitt\inte 11 foi levantada a que!>t~o dei\ 

d ivis~o tE~rri tori.al com vim tas a definir as fron tei r"é\S internas e 

externas do Brasil. 

Surgiram diversas propostas de politicos para a 

cria~~º de novas provincias com ~·divis~o da Provincia de Goiás 

até o advento da Rept.'\blica. A primeira constitui~~º republicana 

em 1891 estabelecia no entanto, como afirma Cavalcante (19901148) 

•no artigo 1Q - A na~ao brasileira constitui-se pela uniao 

perJ>*tua e indiasolúv•l entr• as antigas provincias ""' Estados da 

Brasil". No artigo 3Q ressalt~va que os ~stados podiam 

incorporar-se entre si, subdividir-se para anexarem a outros, ou 

para formarem novos Estados mediante aquiesc~ncia das respectivas 

p<:>pula~ese!l>. 

A nivel regional, os primeiros anos da República 

evidenciam as inten\;t!res separatistas do norte goiano" através da 

imprensa local. Nas tr@s primeiras décadas da Repdblica, o 

discurso separatista·sobrevive, ainda que muito centralizado em 

Porto N~cional. Esta cidade ocupava posi~~o de destaque e 

influ~ncia sobre toda a regi•o norte, dado ao vinculo comercial 
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com f.tel.ém 11 através do rio Tocantins. (Cavalcante,19901149/1~). 

Todos esses movimentos eram articulados pela elite, sem contudo 

dispertar os animes da popula~•o. 

No final da década de 40 11 a idéia de cria~•o do 

Território do Tocantins ressurge 11 mais concretamente atrav~s de 

lideranças polf ticas e locais, que organizam uma Comiss~o 11 em 

Pedro Afonso, encarrttgada de elaborar o projeto de cria~o do 

território do Tocantins e encaminhA-lo à . aprecia~tl:o das 

autoridades competentes. 

Nenhum projeto de liga~~º norte/centro-sul de Goiás 

chegou a viabilizar-se nos anos 40. Apenas em 1960 11 com a 

construt;:Ko da :BR-153 à margem esquerda do Tocantins houve 

maior integraç~o entre o Norte e o Sul do Estado. Até o término 

da rodovia a regi1\'o norte permaneceu isolada. 

A campanha separatista foi finalmente deflagrada em 

janeiro de 1964 11 com os estudantes a frente do movimento partindo 

da CENOG - Casa do Estudante do Norte Goiano - com uma campanha 

de esclarecimento do p~blico. Este esclarecimento ao p~blico é 

talvez a primeira tentativa de levar ao povo, que jamais se 

importaria em ser Qoiano ou tocantinense, os própositos da 

divisa'o. 
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As SUQest.õ'es acima alinhadas prendiam-1i>.e cU> fato ·de 

que a miséria e o abandono do norte passaram assim a ser tema 

constci\ntemente explorado sem quéa\lquer'soluç~o. 

A criaç~o do Estci\do do Mato Grosso do Sul, foi 11 sem 

dL\\lida" um forte motivo para que a band•i rci\ pró-cria~~º Es•tado do 

Tocci\ntins fosse retomada nos anos 70 11 promseguindo na década 

seguinte. Ressurge neste momento, mais uma vez, o discurso em 

defes~ dos interesses norte-goianos 11 sustentado por lideran~as 

poiticas e intelectuais e 1undou-$e em Brasilia, o CONORTE - em 

1981 11 Comiss~o de Estudos do Nor-te Goiana com o objetivo de 

conscientizar a popt.tla~:i'o norte goiano da divis~o do Estado. 

(Cavalcante,19901215). 

D Congresso aprovou Projeto de Lei pele!\ c:riaf;:Ko do 

Estado do Toc:an tins aprovado em 20/03/85, p•lo Cm1gressc:> 

Nacional 11 vet.ado pelo Presidente da Rept.\blic:a. Quatro meses 

depois, o Senador Benedito Ferreira reapresenta o Projeto-Lei e 

sofre novo veto do Presidente Sarney.(Cavalcant•,1990121~). 

Os grupos ·empresariais veêm " crici\fi:~O do novo Emtado 

como uma necessid~de econômica, dado que os investimentos do 

Governo Federal em obras de in-fra-estrutura criariam na n~gU\'c> o 

suporte para que o capital privado fosse ali aplicado. 
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Com a cria~~º da Assembléia Nacional Constituinte em 

chega outra proposta de cria~~º do novo Est•do11 

reinvidicaç~o proveniente de Emenda popular com aproximadamente 

80 mil assinaturas. Com a aprovaç~o do Projeto dt'l Nova 

Constituiç~o em 27/07/88 11 o Estado do Tocantins é quase 

realidade, expressa no artigo 15 das Disposiç~es Constitucionais 

TransetóriAs 11 que diz • E criado o Estado do Tocantins pelo 

d ..... br....,to da 6r•a d .. crita n•stlt artigo, dando-s11 sua 

instala~•o no 46Q dia ap6s a •l•i~•o prevista no parAgrafo 311, 

n•o ant .. d9 1R d• Jan•iro d• 1988•. Com a promul9a,.:~o da Carta 

Constitucional, em 05 de setembro de 1988, legitima-se a cria~~º 

do Estado do Tocantins.(Cavalcante,19901244). 

A zona do Tocantins solidarizava-se muito mais com o 

Nordeste e Norte brasileiro do que com o Sul da Província e do 

Pais. Esses la~os estendiam-se aos fluxos populacionais e ~ 

progress:ro das fazendi\s de gado. O Tocantins era um "subt'\rbio" 

dos sert~es, do Maranh~o à Bahia. (Bttrtran,19791~6). 

Com a transforma~~º em Estado, o Tocantins ganha 

dupalmente; primeiro., porque vai contar com recursos da Uni~o que 

antes tinha de dividir com as cidades goianas; segundo, porque 

sai da regi:to Centro-Oeste para a Norte, o que lhe vai garantir 

mais recursos do Fundo de Participaç~o dos Estados. E q~le 20:"" do 

total de recursos do fundo s~o distribuídos entre os Estados 

nortistas.(0 Estado d• Silo Paulo,7/10/1989). 
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De imediato, Pª"ª dar infra-estrutura de Estado 11 

Tocantins vai receber 640 mil OTNS 11 que na c:ot.ar;:~c> de hoje 

equivalem a Cz$ 1 11 5 bilh6es. Além dismo 11 a Uni~o vai repassar Cz$ 

20 bilh6e$ 11 com corre~~º monetária ao longo de dez anos. Esse é o 

valor corrigido dado ao Mato Grosso para desenvolver-se apôs a 

divis:Ko. 

Tocantins também se fortalece politicamente• os . 400 

mil eleitores· tocantinenses 11 apesar de representarem 20~ do 
\ 

eleitorado Goiano 11 só conseguiram fazer dois deputados federais e 

cinco estaduais - um suplente. Nas elei~~es de 1990 11 o Tocantin$ 

colocou ~o Congresso três menadofes e oito deputados. 

4.5.1. · O PROJETO RIO FORMOSO E O NOVO ESTADO 

b Projeto Rio Formoso foi amplamente beneficiado com A 

cria~i<o do novo Estado qu~nto à quest'l"o d.a A 

Coperformoso que havia .recebido a escritura de compra e venda 11 

em defirli tivo do Governo de Goiás 11 n:Ko se beneficiou diretamente 

com a divis::to 11 aliás, receb~u a terra por um Vci\lor bem abaixo do 

custo real antem mesmo .dà\ c:ria~1ío do novo r~stado. Em r;ontra-

partida 11 a CoperJava e a Copergran. passaram a negociar uma 

divida vincenda (que ainda estava por vencer) com o Governo 
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Tocantinense e receberam a posse de'finitiva das terras onde 

estava o Projeto antes do prazo previsto • 

As bases dessa negocia~~º entre as cooperativas e o 

Governo do Tocantins, veio quase que como um favor do Estado para 

os cooperados. As cooperativas colocaram o Projeto como uma 

grande fonte de arrecada~•º de ICM para o Tocantins e nesse 

sentido, o Estado deveria levar em conta •••• item para 'facilitar 

a aquisi~~o das terras pelas cooperativas. Isso significa que o 

Estado, como j~ iMmcionado anteriormente, • o grande respons~vel 

pela reprodu~~o ampliada do capital na AmazOnia. 

Segundo a Comissa'o de Redar;~o Projeto de Lei 

Compltnnentar ng 1.9, de 1983, cria o Estado do Tocantins e 

determina outras providências; no capitulo III, artigo 23 do 

PatrimOnio1 •Par•grafo lQ, fica a Uniao aut.orizada a a•su•ir a 

divida fundada • mncargos .financ•iros da ad•inist.ra~ao diret.a da 

Est.ada d• &ai••, a par.t.ir da dat.a d• vig.,,cia d••t.a l•i 

campl .. entar, inclusive as decarrmnt.es d• pr .. t.a~a de 

ouvida a Camis.ao Especial ..,,cionada n .. t• artigo • 

aprova~aa da P,...idmnt.• da Repablica•. 

garantia, 

..ctian't• 

A divida das cooperativas com a cria~~º do Estado do 

Tocantins perde sua 'for~a em 'face da 'forma em que se crio\.\ o novo 

Estado. As cooperativas encontraram muito mais facilidades para 

negoci~-la. Em primeir-o lugar, o novo Estado n;;l.'o poderia aleg&r 
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gastos no Projeto Rio Formoso, estes vieram com o Estado de Goiás 

e através de financiamentos do llNDES.a Unil'o 4ftbsorvet' as dividas .. 

Em segundo lugar, o ProJ•to, no novo Estado, teria uma nov~ 

dimensê:\'0 11 passaria a ser um das maiol"es l"iquezti\s do Tt">can tins 11 

disputando a lider•'"ça na arl"ecadat;::Co de ICM. Portanto 11 a divida 

a partir do Estado do Tocantins n~o existe mais, as cooperativas 

receberam as escrituras de compra e venda,a CoperJava e a 

Copergran. A AmazOnia contitui 11 como afirmamos no incio do 

trabti\lho 11 uma fonte de transfer@nciA de riquezas do Estado 

CUni~o) para a iniciativa privada. 

A Dissertaç;ro que poderili\ ter um fim neste momento 11 

ainda entrará num pl"6ximo assunto analisando um dos maiores 

calotes ocorridos no Projeto, em 1988 11 a insolv~ncia da 

cooperativa tida como a mais estável, a Cooperformoso. 

4.6. INSOLVl!NCIA DA COOPERFORNJSO 

Usa-se o termo insolv@ncia para caracterizar 

situa•ê:tt> de bancarrota da Cooperformoso. Segundo a Lei que trata 

de cooperativas no Brasil, as cooperativas 11 pessoas fisicas, n~<J 

est~o sujeitas a 1'al@nci.n, mas à :l.nsolv@ncia, Lei 5.764 de 

16/12/1971 11 no artigo 4g .diz . • •As CDOPttrativaa aao aaci•dadea d• 

peasCNa, COl8 for.. • natur•z• Juridica pr6priaa, d• natur•z• 

civil, nao sujeitas • fal..,cia". 
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A insolvência da Cooper1'ormoso contitui-se num arranjo 

arquitetado pela diretoria com sede em Goit'tnia. Ha .irea do 

Projeto, em Formoso' do Araguaia, n~o se tinha conhecimento do 

desvio dos empréstimos tomados junto a vários bancos. Ho finoal de 

1987 os funcion,rios da Cooperformoso no Projeto passam a ter 

conhecimento da divida da Cooperativa com vários bancos e a 

perda do crédito no mercado. Aquela cooperativa tida como a mais 

dinâmica do Projeto Rio Formoso, que ostentava a sede melhor 

equipada, de repente tt envolvida num esdtndalo 'financeiro. 

Na verdade havia desvio dos empréstimos para a 

lavoura, a diretoria 'firmava compromisso com um banco e repassava 

para os cooperados parte do financiamento. Utilizava-se apenas 

uma parte do dinheiro na safra, a outra era desviada. Chegou-se 

lUll momento em que o nl\mero de bancos credores era grande e um 

dos cooperados, um dos poucos com o pagamento em dia com a 

Cooperativa, decidiu pedir um empréstimo direto com o Banco do 

Brasil. Teve uma grande surpresa ao ter o crédito negado, devido 

ao débito vencido da Cooperformoso contraido anteriormente. 

Apenas seis 

Cooperativa. 

Cooperformoso 

cooperados dentre 36 estavam 

Este cooperado ficou surpreso com 

perante o Banco, e, como estava 

quites com 

a situat;~o 

em dia com 

da 

sua 

divida!I resolveu indagar a real situai;::Co da Cooperformoso. Estava 

neste momento descoberto um escândalo na Cooperativa. 

Os comentários sobre a insol~nc:i.a da Cooper"formoso 11 
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ouvi pel~ primei~a . vez em visita ao Projeto em •bril de 1988. Em 

conversa. com · o técnico ·ti\gri cola Wl.adimi r Troi t .i .nho obtive mais 

detalhes do débito . que cercav.a a Cooperativa. 

•o n196do foi D 111Ui•t11 patÜI dt li dDI lllOCiHDI (CDDptrtdo1I, dt 

alguns · UIDcilHs • . Eln 1ao citai ftDlll• nlo fal11, 16 11ir11 

tD1111tlriD1, por 11nplo, alg1ns t11Ddado1 fi11ru financi .... tDI para o 

cu1t1i1 di 11fr1 1.nlo11i1 o·dinhtiro. Ai 1111 pttar11 D idvot1d1, 

awir11 D ''DtHID 1 dncollriru Cllll ta lllGtiidD llUI ji faltCIU Ili UI 

ano atri• .'81 nU a11i11nda 11 ddtl11. Al tln 1ntrara1 co1 .11 proc1111 

ao Banco ·dD lr11U 1 pi;a i flanco 11i tDID tri11 dt 11t1lion1to, · 

f al1if ica,al dt a11i•at1ra. Fal1ific1,~1 a11in1tur1 dt 111 111ociado. 

(Colo Yi1to ant1rior111tt1 no r19ulllinto dt for1a,ao d11 cooper1tiYa1, 

11talltl1c11-s1 qu1 nao haYtria tr1n11i11ao por htran;1 d11 cotas dDI 

coop1r1do1, int1r-YiYos ou t1us1-.orti1, na 11 Yid1, n11 11 tortt). UI 

d11111 11soti1d0$ qu1 foru prejudicados botou u1 1dvo01do para 

inv11ti91r, al d11cobrir11 o rolo tot10•. 

•Ap6s o 11ctnd1lo envolvendo' a Cooperfort0so d1tidiu·11 ~ir uea 

1uditori1 p1r1 1 SEMACOOP, Ili o Conselho Fiscal nao dtu o par1c1r, 111 

nlo veio. "and1r11 U11 c1rt1 tDI 11 c6pi11 do proc111D para o l1nco do 

8r11il, llnco Francts, BllCC, BE&, C1i1a EtonO.ica Ftd1r1l. Al o pessoal 

do BMCC fiz ~·· 1v1li1;ao da f 1z111da (1111 possu11 outra iria d1 dtz 1il 

htctarn 11 Figu1ir6DDlis, Fazenda Valt do 6111l1ira) para hipot1cA·l1 1 

podtr 11191r· dinhliro•.(tladi1ir) 

Wlaclimir ci\firma que alguns cooperados n::\'o queriam 
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fazer o financiamento, mas em Goiania, na sede, eles fazem o 

emprés.timo do total da tirea do Projeto. Isso quer dizer: a 

Cooperativa fazia o financiamento para todos os cooperados, porém 

alguns cooperados na'o recebiam inte9ral 11 pe;avam uma parte e a 

outra era desviada. Os cooperados lesados . colocaram um advogado 

para apurar o fato e chegaram a esse denominador. Pode-se 

concluir que os diretores da Cooperformoso, Pedro Telemos de Sti e 

Genaro Krebs e a maioria dos cooperados utilizavam a cooperativa 

como respons~vel pela capta~~º de recursos, os cooperados eram 

diretamente devedores da Cooperativa que assúmi.a os débitos com 

os bancos. 

Com as falcatruas em nome das cooperativas, a 

Cooperativa 'fica insolvente e os cooperados ricos. A •aioria 

deles tem terras e est4' investindo os 'financiamento que emtraram 

através da Cooperformoso em outros projetos ou adquiriram outros 

bens. A Fazenda Nova Qu•rOncia constitui um bom e-xe..-plo do desvio 

dos recursos da Cooperformoso, de propriedade de ga\.\chos, a "rea 

na Cooper"formoso passou a ·ser filial 11 e a sede na Fazenda NovtA 

Quer@ncia. Construiram secadores próximos a Gurupi 11 e na Fazenda 

Nova Querência produz-se apenas sementes de arroz e soja. Como 

empresas no Projeto podem ser citados outras: Hermes Minnuzzi 

E~presa Agricola, de · Paulo Renato Minnuzzi; fora do Projeto 

possuem a Fazenda Rio d.o Fogo em Aragua~u. O cooperado · Jo1Co 

Alberto Soares tem a Agropecu~ria CristaUtndia S/A 11 em Pium, 

projeto de arroz irrigado e a Fã\zenda Santa Fé, em Figt.teirópolis. 

No Pium~ a · área é de aproximadamente 20.000 hectares (•rroz 
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irrigado e gado). 

Todc>s os empréstimos vier·am em nome da . Cooperformoso, 

De acordo com Wladimir: 

"Tudo • f1ito 11 IDll d1Cooptr1tiv11111J1.111u111 dividi. Porque 1 

Coop1r1tiv1 11 si nao 11tl f 1lida, qu11 11tao f 1lido1 110 01 111oci1do1. 

Chtg1 11 ·v11 · .. t1c11to1 1ilh0tt d1 cruz1do1, t11 trinta 1 11i1 

11sociado1, 11 1111 vlo t1r 1 cot1 di pirtici,a~lo dt cad1 associado 1 

d_hid11; .t111to pira u1 tuto p1r1 outro, qu11 toca 11il t11 11is, qu11 

toca 11no1 t11 lllÍ01 1 vai indo. 01 bancos nlo t11· 1ad1 1 vir coa 01 

cooper1do1, ta COI a cooptrltiva. A cooptntha rtp1111 ,ara a cont1 

corr1nt1 dt .acordo co1 a cot1 dt cada coop1r1do1 

01 dirttorK. 4• Caoperforlblo crilr11 li Rondenil, outra CoopentiYI, 1 

"Coop1r1tiva Atrop1cuiril do Vl11 do 6u1por••; Cooptrgu1por•, n 

1proli11d111nt1 100.000 · hlct1r11. Tido indic1 qu1 11pnvu r1cursos 

captados por 11io d1 Coop1rfor1oso1 t hi d6vida d1 rt1l int"''ªº dtltl 

nova CDDDtr1tiv1. oodt ter sido criad1 11r1 o 11110 f 11 da 

Cooperforaoso, font1 dt r1c1it11 dt fin1ncia11ntos banclrios. O 6tnaro 

6r1b1 11t1v1 tnvolvido 11 f 1lc1tru11 na Rio Brandt do Sul co1 1 

Cooptrtriga, 1nt11 dt entrar na Cooptrforaosa. 

Sec~undo Wlad imir 11 na ·forma<;~\'o da Cooper-guaporé ,, 

reuniram-se grandes proprietários de Rond6ni~ com o Genaro, o 

Pedro e Leo Grebs~ filho do Genaro. Há mais pessoas da 

Cooperformoso envolvidas na nova Cooperativa, mas Wladimir n~c> 
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soube indicar os nomes. Essa Cooperativa, afirma Wladimir, 

•t PI'ª fa11r 11 ,rtitto ., 11rlt1ltara 1 ptt11iria. &ao vi1t1 lil 

blctarn dntillHol a • "11Jtto ct111 o ProJtto Rio for1D111 arroz 

irritado 1 uJa, 1 Yintt 1U htctarn H cult•ra H cacau, pilnta, 

guarani 1 ,.t.ari11 dtz 1il htctarn dt rtstrva, 1 cinc1111ta 111 lltct1rt1 

qu1 11rlo dividid11 11 lot11 de c11 1 du11nt11 htct1r11 para 'llftda. D 

i1ttrn11do 1~irt o lote para plantar COI titia infra-ntrut1r1 dt 

irriga,11•. 

4.6.1. PERFIL DA DIVIDA DA COOPERFORJ10BO 

A Cooperativa Agroindustrial Rio Formoso (mais 

.:onhecida como Cooper'formoso) vive hoje uma das suas tnais séri&s 

crises "financeiras, desde que foi fundada, em 1979. O motivo é 

uma enorme divida contraida com diversos bancos, (como Banco do 

Brasil, Nacional, Francês Brasileiro e Nacional de Crédito 

Cooperativo) no come~o de 1986, e que supera 10 milhties de 

dólares (ou pouco mais de 5 bilh'5'es de cruzados). A situa,.:~o 

chegou a tal ponto que toda a produ~l(o de gr~os da Cooperativa 

(as safras de 87 e a primeira deste ano) foi entregue diretamente 

aos credore5, como forma de amenizar o montante devido.(0 

Popular-, 31/08/88) 

O Presidente da Cooperformoso, Pedro Telemos de S•, 



culpa o Plano Cruzado pelo que aconteceu com a Cooperativa. 

•Desde sua funda~ao, - 1979, a CoaperforntDSo vinha vencendo suas 

dificuldad-, com capacidade • d••-penho, de 79 a 85 por 

ex .. plo, f izetRDS inVttStimentos na Cooperativa superior a 32 

•ilhaes de d6lar-. ea. a euforia do Plano Cruzado, contudo, 

vArios dos nossos as.aciados C099~ar .. a comprar fazendas • Areas 

de terras pr6xi .. • a Cooperfor.aso, ou na •icroreviao de Burupi. 

CO. os Juros de 3X ao .. s nosso associado - lan~ de corpo e 

al•a - novos inv-ti..,,tos. A Cooperativa apoiou o as.aciado a • 
buscar e•s- recursos. Es ... financiamentos for .. obtidos · -

linhas comerciai• de curto prazo. Ca.o o nos.a cr~ito era 

ili•itado, as portas dos bancos nos abri .. facilmente, o que nao 

ocorre hoJ.-, - contar os baixos Juros do mercado, parti11a• para 

esses financiamentos•. (0 Popular,31/08/BS). 

Pedro Telemos assegurou ainda!' que os recursos foram 

tomados pela Cooper'formoso e repassados aos seus c\\ssociados. •s. 

a divida da Cooperativa • superior a 10 •ilhblts de d6lares, 

contudo, ela tem para receber dos seus associados mais de 12 

milhbes de d6lares, fora o patrimOnio liquido•,(td .. ) frisou. 

Para Pedro Telemos quando a Cooperformoso receber ao:-: dos seus 

créditos junto aos cooperados saldará os 100~ de sua divida junto 

aos bancos. Essa afirma~~º do presidente acaba tornando-se um 

subterf~gio!' ele como o maior devedor deveria como presidente da 

Cooperformoso dar inicio ao fim do débito. Se o presidente n~o 

quita sua divida que é a maior!' os demais cooperados n~o ir~o 

tomar a iniciativa primeiro. 
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A 'ituC\~~o da Cooperfo~moso é tipica de um modelo de 

capitalim~o que se costuma praticar no Brasil~ ou seja~ ~quele em 

que a empresa é pobre enquanto seus donos s~o ricos e 

ostentatórios. E isso pode ser aquilatado e confirmado nas 

a·fi rma~l'h:~s do presid&nte Pedro Te lemo!! de S~. "O cooperado vai 

ter que dar calabara~ao para a sup.ra~ao da crise, pais a 

cooperativa endividou-.. para atend•r seu• associados. Dessa 

forma, a realidad• not1 acons•lha a entregar alguns an•1• para nao 

perder.as as dedot1". (0 Popular, 31/08/88). 

E e.'\ crise da entidade n~o se re•tringe apenas ~s 

dividas bancárias. As brigas internas, com o agravamento da 

crise~ já provocaram expuls~o de doi m associados. Eles fizeram 

pesadas dentlncias de irregularidades que estariam ocorrendo na 

Cooperformoso junto à SENACOP~ que fez uma auditoria na 

Coop~rativa e n~o co~statou qualquer imperfei~~o admini s trativa, 

segondo garantiu Ped ro de Sá1• (0 Popular, 31/08/88) . 

A Cooperformoso foi considerada depositária infiel, 

uma vez que os empréstimos junto aos bancos tiveram, em parte, 

como garanti a a · safra armazenada, a partir da colheita de 1986~ 

nom silos do Projeto da Cooperformoso. Como a Coope~ativa nâa 

quitou os débitos, . os bancos executaram e ccnstatau-se que a 

mf~r<:c:ld<:>ria n:ro e-~xi!!;ti;,, ou hc:\v:i.a sido vf:mclide:\. 

Cabe uma alusª'o!' para exemplificar a forma como era 



realizado o empréstimo, à carta da Cooperfr.>rmoso dirigida ao 

BNCC, em 29 de maio de 1987: 

•eo. r•f•raticia ao epigrafado, .. ta.os ofertando .. 

garantia desta opera~ao 18.300 t. d• arroz irrigado safra 86/87, 

que se .ncantr.. d•positados nos ar .. z11r1s silos 3 • 13 do 

armaz.. 07, arroz 11r1sacado nos ar .. z*'1s 07 • 03 • hangar na la 

etapa do ProJ•to Rio For80SO, na -.anicipio d• Formosa do 

Araguaia, Estado d• BoiAs, livr9S d• t)nus, t.ndo ca.a inf i•i• 

d•positArios d .. ta &.nhar .. a.naro Braffunder krebs • Pedro 

T•l.-os d• 86, Pr .. id11r1t• • Yic.-Pr .. id11r1t• da r .. pectiv...,.t• 

Caaperriiva•. 

Segundo o BNCC,. as 18.300 toneladas de arroz 

oferecidas foram deslocadas totalmente~ n~o per~anec&ndo lastro 

que oferecesse suporte parA nova prorroga~~º' o que evindecia a 

infidelidade dos depositários. 

O que ocorreu com o BNCC na quest~o do emprésti•o com 

o arroz estocado colocado como garantia foi a venda do produto 

que pode ter sido efetuada antes do empréstimo. Nesse sentido, 

levanta-se a suspeita de que a banco nl'o realiza uma fiscAlizaf;:~O 

séria para averigua~~º da mercadoria dada como garantia ou que 

possa ter ocorrido suborno com os fiscais. Para agravar a 

situa~a> de depositário infiel por parte da Cooperformoso, 

constatou-se que a Cooperativa usou essa mesma mercadoria,. o 
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arroz estacado 11 para contrair emprémtimos em outros bancos e 

c!\inda junto a CFP!I Cia de Financiamento e prodU\;~O. 

A Companhia de Financiamento da F'rodu~~'\'o CFP 11 pr·opô!~ 

a~•o de depósito contra a Cooperformoso Cooperativa 

Agroindumtrial Rio Formoso Ltda 11 e trOs depositários infiéis pela 

n~o devolui;~o de aproximac:lci\mente 12 11 ~\ mil hefes de quilos c:IE·~ ar rol 

irrigado tipo agulhinha. A demanda est.1 em tramita~~º na 3g Vara 

Federal em Goiá5 11 e os envolvidos est~o 5endo citados • A CFP 

pede, no final 11 ci\ pris~o civil de todos os membros da Diretoria 

da Cooperativa 11 bem como dos "depp~itciric>s infiéis". (0 Popular, 

07/04/89). 

U prócurci\dor adjunto da CFP 11 Márcio Ldcio Marques 11 

explica na ª•~ºque a Compci\nhici\!I através do Banco do Brasil 11 

adquiriu junto à Cooperformoso e Jo•o Carlos Farencerra as safras 

86/87 e 87/88 de arroz irrigado. A próprici\ Cooperatj.va foi 

contratada e:> produto 11 j un t4ftm~-,n te r.:om os 

agropecuaristas Pedro Telemos de Sá 11 Genaro Graffunder Krebs e 

Luiz Carlos Fortes da Silva. Da safra 86/87 · foram adquiridos 

21.627.763 quilos 11 .sendo que deste total 18.424.650 foram 

retirados do armazém da Cooperformoso através do Banco do Br~sil. 

A maior parte do estoque restante foi negociado atrav~s das 

Bolsas de Mercadorias de Goi~s 11 Toc~ntinm e do Centro Oeste, 

restando saldo de 128.113 quilos de arroz irrigado.(0 Popular, 

07/04/89). 
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O advogado in'forma, ainda" que da sa"frA do ano 

seguinte a CFP colocou sob a responsabilidade da Cooperativa e os 

deposit~rios, mais 11.389.912 quilogramas de arroz agulhinha. 

•eantudo, na data d• 6 de Jan•ira d• 1989, atrav .. da · T•lex nQ 

044 de seu Agent• ReQianal da Estada d• Gal••• a Suplicant• ta.ou 

canheci..nta qu• ..u produto d•pasitada sob a 

con51trvaç;aa da Caapmrfor-.asa, -tava -nda r..avida 

daqu•l• Caapmrativa, tenda .. vista um ...,dada de 

guarda • 

da ar .. zH 

r..af:aa .. 

favor da Banco Bbzana Si1tansmn d• lnv-timentas S/A•, afirma o 

procurador da CFf'. (0 Popular, 07/04/89). 

Após t!\ ª5=~º da Bozano Simonsen, os adquirentes dos 

produtos nas Bolsas de Mercadorias de Goiás, Tocantins e Centro 

Oeste "foram impedidos de pegar o arroz estocado, em vista disto 

a CFP solicitou aos depositários que devolve~sem a mercadoria 

guardada, num total de 12.461.225 quilos de arroz. A autora 

afirma que os dirigentes da Cooper'formoso e os deposit"rios n1(o 

se manifestaram, preferindo o sil@ncio. 

Em vista do sil@ncio, a CFF' prop05 a aç:~o de dep6si to" 

solicitando a entrega judicial do produto ou seu equivalente em 

dinheiro" pelo pre~c> atual. A CFP pede ainda a pr-isa'o civil dos 

envolvidos" caso no 'final do julgamento n~o cumpram mandado 

judicial determinando entrega do arroz" e cita também como 
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envolvidos 11 na'o só os depositcirios infiéis" 11 mas também os 

membros da diretoria da Cooperformoso1 o presidente, os dois vice 
1 

e os dois conselheiros.(0 Popular, 07/04/89). 

Os deposi~rios "fiéis dos gr~o• dados em penhor para o 

llNCC 11 quando vencida a divida n~o efetilaram o pagamento esperado, 

mesmo após a tolerttncia do credor e eles n~o respeitaram ainda o 

contrato ao alienarem os gra'os na totalidade em desrespeito ao 

artigo 127~ do Código Civil: 

"Sob s-na d• r•spand•r par pmrdas • danos, n•a pad•r• 

o d•pasiUrio, •- l•Cmnf;a expr .. sa do d•pa•itant•, ••rvir- da 

Nesse sentido observa-se um enriquecimento ilicito por 

parte da Cooperformoso ao dar como penhor mercantil uma 

mercadoria ficticia, inexistente. Os empréstimos da Cooperativa 

junto aos bancos constituem umci\ forma de reprodu•ti:o ampliada do 

capital onde as falsidades de captaçti:o de recursos tem sido 

amplas e sem que a Cooperformoso efetue os pagamentos. A 

Cooperativa, como relatamos anteriormente, serviu de fachada para 

a captaçti:o de recursos~ é o capital proveniente dos bancos 

transferidos para os cooperados e a Cooperativa assumindo a 

responsabilidade de pagamento perante os bancos. 

Os dir-etores da Cooperativa, Pedro l'elemos e Genaro 
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Krebs" responsáveis pelo penhor mercantil do arrc>z .armazenado nc>s 

silos · da "Cooperformoso ci\legam como defesa que por mer o arroz 

"c:c>nsumi vel", aindc:'\ que tivesse ocorrido o depô si te> 11 haveria d E~ 

• ser industrializado e c:omercializado 11 sendo portanto impossível 

pretender-se o depósito do mesmo. Os diretores queriam com este 

argumento justificar a venda do arroz que estava como penhor 

merc:anti 1. Oc:r.>rre uma contradi ~:Xo e ao memmo tempc:> C:c'i\l'"f:\(:tlffi Z<i\ a 

má-·fé da Cooperativa uma vez que colocaram a mE-~r C:ci\dor :i. a 

armazenada como depósito para contraire~ o financiamento junto ao 

BNCC e assinaram contrato onde constava cláusula de 18.300 

toneladas de •rroz depositados nos silos da Cooperformoso em 

favcw de> ban c:o. 

Em qualquer hipóteme, para se vender o objeto do 

depósito seria necessário o consentimento do credor, o que n~o 

hOl\Ve. (Ver ar~igo 1.27S C6d. Civil). Cabe ressaltar que a 

entrega do bem sob penhor ainda que simbólica deve surtir os 

e ·feitos da lei, a partir do momento em que o depositário ac:e:i.tou 

o ~ncargo~ as$inando o documento re$pectivo~ 1se1·· 

c:onsid~rado legal. 

"Ementa: Depositário Penhor Mercantil Entrega 

simbólica do objetivo. O penhor merc:antil admite a entrega 

simbólica dos bbjetos. Uma vez cel~brado o penhor mercantil e 

nomeado depositário para os bens respectivos, a aceita~~º do 

encargo faz pressumi r a tradi ~~'\'o ( c;mtr·ega) dc>s objetos dad<:)S em 
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penhor e a falta de sua entrega caracteriza a infidelidade de 

depositá rio 11 que assim fica sujei to ~s san ~e'es previstas" (TJ. 

PR, 26/03186, Capital~ - Alagoas 86, nQ 108644, pAg.324) • 

Ao a1'irmarea. que n3:o possuíam em estoque aquela 

quantidade de arroz dada em penhora 11 os diretores IRais uma vez 

demonstraram desonestidade e crime de estelionato contra o BHCC r 

Banco do Brasil, uma vez que deram como gar&'\ntia uma mercadoria 

inexistente. Como alegar a inexist@ncia.do p~oduto financiado e 

dado em garantia, se os representantes legais, da Cooperativa, 

declararam em contrato fir1aado com o BHCC e ainda nos autos do 

processo em fls. 1~ que: • que - mncantra• depositadas nas 

ar•az*'1s silos 3 • 1~, piscina da ar•az .. 07, arroz ensacado nas 

ar .. z6ns 07 • 03 • hangar, da la etapa da PraJ•ta Rio Formoso•. 

Os bancos continuam tentando~ por meio da justi~a, 

recuperar os prejuizos causados pelas falcatruas da Cooperativa" 

com a pris3:o preventiva dos diretores e o sequestro dos bens. 

Esta atitude" no entanto, tem encontrado empecilhos~ uma vez que 

os bens em nome .ele Cienâ\ro e de Pedro s~o insuficientes. para 

explicar o envolvimento deles nas falcatruas. 

Em face do exposto, fica claro que a Cooperformoso 

encontrou muita facilidade em contrair os empréstimos junto aos 

bancos e, estes~ pelo que se pode constatar, 1'oram ine1'icientes 

na fiscaliza~~º das mercadorias (o arroz) deixados com garantia. 

Alguns empréstimos foram liberados sem que o banco tivesse 



certeza da existência do produto nos armazéns da Cooper~ormoso 

que seriam guardados como garantia. E uma parte do arroz 

armazenado nos silos da Cooperativa dada como garantia a um 

banco, pertencia na verdade a CFP, portanto nro poderia servir de 

garantia. 

Nesse sentido, cabe \.\ma pergunta; ser~ que a 

Cooperativa aliciou os ~iscais dos bancos para que aprovassem os 

empréstimos sem averiguar se havia realmente o produto em 

depósito? 



CONSIDERAÇOES FINAIS 

Ao conceber o Projeto como uma obra de grande porte!' o 

F~;t..;ulo assumiu um papel de clest.aque na transfc>rm.:o\~3'<:> do espé:\f.C:> do 

Méd :i.u ····A1··agu.:da !I nr.> Toc:an tins. A penetn,fi:C?\c> da 1'r·on tei r-;,\ in i c:im.t·,.. 

$(~ com o· · proc:esso de desapr·opriaç~c> de uma área de 65 .. 000 

hectares com o predomínio da pecuária e na qual se assentou um 

projeto ag~icola avan~ado 11 de linhas arrojadas. 

Antes da constn.t~•c> do F'n:>.:ietc> principai!!> 

atividades econõmic•s da regi•o eram a pecuária de cortee os 

cultivas de subsi~t@n~ia. Até a década de 40~ o cultivo de arroz 

de seque:i.ro limit.aw:\ .. .,se às terras de mata 11 de ocupai;~o . açJricc:>la 

tradicional!' e às várzeas das áreas de pecuária. Posteriormente, 

o a rroz de sequeiro desenvolveu-se através dos cerrados e sua 

ex pansé:tc:> c:m;·~x i mtiu c:o1n a dé:\ pecuária. Em 1979 !I v•~m "' 1'n:>n t.e :l. 1·· ,.~ 

agrícola com os grandes projetos de arroz irrigado. 

O Projeto Rio Formoso acarretou inúme ros benefícios 

econômicos ao Médio-Araguaiaa infra- estrutura hás~ca para a 
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cidade de Formoso do Araguaia e consequentemente uma valorizê\~O 

das terras com a viabilidade econ6mica do Projeto. Houve ainda, 
1 

aumento significativo da arrecadaçlío de ICM. Segundo informa,.:fSes 

das Cooperativas, o Municipio de Formoso ocupa hoje o 3Q lugar em 

retenç~o de I.C.M após as cidades de Palmas e Araguaina, no 

Tocantins. 

Dentro desse prisma de crescimento econemico que 

propiciou o surgimento de diversos outros proJet.os,- construira.-

se enormes silos e secadores, como o da Cooperjava, levando a um 

aumento da oferta de empregos nê\ regia"o. Cê\be ressaltar, porém, 

que os projetos ali implantados seguiram o estilo do Projeto Rio 

Formoso exigindo mlío-de-obra especializada; engenheiros, 

~grenomos, técnicos agricolas, aviadores e operadores de 

m-'.quinas, quase inexistente na regi~o. Quando •e emprega mJCo-de-

obra desqualificada, esta torna-se trabalhador volante, 

temporArio, em épocas de colheita. 

Tendo em vista a formaç:'.ro de cooperativas, o Projeto 

Rio Formoso aca-bou desvirtuando o conceito histórico de 

cooperativismo. Na verdade, suas cooperativa1> assemelham-se 

empresas capitalistas ou · sociedade anônima com o nome de 

cooperativa. Segundo Fleury(1983132) •n.fin- coopttrativa C011D 

waa .aciedade d• p1tt1soas • nao d• capital qu• procura prov•r s.us 

in .. rida nu•• .aciedad• capitalista, distingu.-.. d• u.a .-pr ... 
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privada por seu abJ•tiva • por 119\1 .ad•la ar9anizacional. O 

objetivo d• u .... pr ... •a lucra ·• •la procura •• organizar 

segunda crit•rias de itficiencia campativais com tal abJat,.ivo 11
• 

Em contrapartida, asse9ura Fleury (1983132) •a 

cooperativa naa t .. ca.a abJ•tiva pr•cipuo a lucra para si ••••a, 

••• propiciar as .. 1as atrav•s das quais s•u• associados pad .. 

tornar suas •xplara~Dms rmnt•v~is. O produtor aesaaiado • uma 

cooperativa nao pade por isso -r confundida com o acionista d• 

uma sociedad• anOni•a•. 

A forma~~º ele cooperativa$ no Projeto . Rio Formoso 

·fcl\ci 1 i tou o uso da insti tui~~o par-a atividci\des i l. i ci tc"i\S!' c:omo 

ocorreu com as dividas contraidas pela Cooperformoso. A 

Cooperformoso, lê Etapa, melhor estruturada que as demais 

Cooperativas, de repente descobre-se um rombo de aproximadamente 

t:mzE-~ mi 1 heles clE-~ dólarcr~,;., tornou-.. me insolvcrmte e om coc>perados ou 

talvez ~acionistas" sairam ricos. Vale lembrar que a Cooperativa 

de acordo com a Legisla~~º Brasileira n~o entra em fal~cia, 

apenas torna-se insolvente, facilitando as ~alcatruas. 

gaúchos~ diretores da Cooperformoso, pretendem formar uma nova 

co6perativa no Estado de Rondônia que poderá vir a ter o mesmo 

fim d~ Cooperformoso. 

Nesse · contexto, pode-sê concluir que o Projeto Rio 
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Formoso trouxe im.\meros ben"f:f. cios eocnOmi cos ao Mt!odio-Ara9uaia. 

Porém, no aspecto social n~o conse9uem acabar com os conflitos 

envolvendo a luta pela po••• da terra na r•9i•o, Formoso do 

Araguaia constitui, ainda, WI palco destes con"flitos, inclusive 

no interior do Projeto. O Projeto acabou n~o atendendo a um dos 

pressupostos da desapropria;aoa o interesse social. Os 65.000 

hectares desapropriados na'o .,oram integralm•nte ocupados. Mais da 

metade desta ~rea ainda permanece inutilizada e •m mros da• 

cooperativas, ou 59ja, s~o terras ociosas que .poderiam ••rvir 

para o ass1tntamento de ca•poneses sem terra,· o que n~o afetaria 

os niveis de produr;:fo das cooperativas 11 uma vez que se encontram 

em 4rea seca. Os exemplos da posse do MiQU•l e de outros 

posseiros justificariam, sem sombra de dl\vida!' esta proposta. 

Portanto, se houvesse o assentamento, o Projeto Rio 

Formoso estenderia os bene"f:f.cios n~o apenas aos empres~rios, mas 

também aos camponeses sem terra 11 beneficiando um nl\mero maior de 

pessoas. Dessa "forma!' poderia ter evitado os conflitos entre os 

posseiros e as cooperativas. Com isso!' a ~rea seca, ociosa 11 

acabou transformando-se em reserva de valor para as cooperativas. 
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A digitalização deste documento foi possível graças ao investimento do 

Programa de Pós-graduação em Geografia Humana (PPGH-FFLCH-USP) e 

realizada com recursos da Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de 

Nível Superior - Brasil (CAPES) - Código de Financiamento 001. Essa ação 

integra as atividades de comemoração dos 50 anos do PPGH no ano de 2021. 

Para mais informações sobre o PPGH e sua história, visite a página do 

programa: http://ppgh.fflch.usp.br/. 
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