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RESUMO 

 
Neste texto abordo os processos socioambientais relacionados à expansão do agronegócio no Oeste 
do Estado da Bahia. 
Destaquei como problema de estudos a expansão da propriedade capitalista da terra em áreas 
centenariamente ocupadas por comunidades camponesas localmente chamadas de geraizeiros. Estas 
usam os fundos de vale para os cultivos de produtos alimentícios de subsistência e os amplos 
interflúvios para criatórios, predominantemente de bovinos soltos e misturados, nas terras de uso 
comum. O uso camponês da terra tem garantido importante preservação das riquezas naturais 
favorecendo a recarga do rio São Francisco pelos três importantes afluentes presentes na região: rios 
Carinhanha, Corrente e Grande, cujas nascentes brotam nos altos gerais, dotados de topografia 
plana, de altos índices pluviométricos e grande ocorrência de terras devolutas, as quais, de forma 
ilícita e violenta, são apropriadas por grileiros que as transferem para sujeitos majoritariamente 
oriundos do centro-sul do país. Os “sulistas” as destinam para a agricultura moderna de grãos e 
pecuária, provocando um intenso arraso às riquezas naturais. Destroem a totalidade da vegetação 
natural dos cerrados, sugam indiscriminadamente as águas dos rios e dos depósitos subterrâneos, 
poluem em demasia os rios e os solos com o uso desordenado de agrotóxicos. 
Estas atividades são favorecidas por incentivos estatais, que lhes concede licenças ambientais para a 
devastação de amplas áreas, financiamentos subsidiados para os empreendimentos e instala a 
infraestrutura necessária. 
Atualmente, sob forte pressão do movimento camponês organizado, o Estado vem realizando ações 
discriminatórias das áreas palco de intensos e violentos conflitos e, como resultados, têm-se a 
revelação das escandalosas fraudes no saque às terras públicas, centenariamente apossadas pelos 
camponeses geraizeiros. 
Sob intensa pressão dos camponeses e em resposta aos graves conflitos que se disseminam na 
região, o Estado vem cancelando milhares de matrículas das terras ilicitamente apropriadas pelos 
sujeitos do agronegócio, revelando, assim, a face fraudulenta deste modelo de uso e ocupação da 
terra que se alastra país afora, e se autoconclama moderno. 
Nos estudos recorri à produção jornalística regional, à pesquisa bibliográfica, a trabalhos de campo 
nos quais fiz entrevistas com interlocutores envolvidos no processo e a observações diretas na área. 

 
Palavras chaves: Apropriação Camponesa, Agronegócio, Grilagem, Conflito, Impacto 
Socioambiental 
 
INTRODUÇÃO 
 

Este estudo versa sobre a intervenção arrasadora posta em prática pela expansão do modo 
capitalista de produção na região Oeste do Estado da Bahia. 

Esta intervenção foi impulsionada a partir do golpe de Estado de 1964, quando se 
inaugurou um modelo de desenvolvimento para o país, tendo como importante marca o atendimento 
dos interesses do capital. Abriu-se outra frente de reprodução ampliada que se baseou em grandes e 
escandalosos incentivos governamentais à apropriação privada, de grandes extensões de terras nas 
áreas de fronteiras do país. 
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Foi estabelecido convênio entre o governo militar e a agência fomentadora de 
desenvolvimento do Japão1, Japan International Cooperation Agency (JICA), conferindo ao capital 
a territorialização sobre a região, intervindo nas grandes áreas de terras devolutas, ocupadas pelas 
populações camponesas. Esta intervenção foi posta em prática utilizando-se de métodos 
extremamente violentos, e contraditoriamente, por agentes e setores do sistema que se autointitulam 
modernos. 

O referido convênio baseou-se no investimento de altas cifras e em transferência de 
tecnologias que deram impulsos às pesquisas realizadas em agências fomentadoras dessas 
atividades, tais como Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária (EMBRAPA), Fundação Bahia, 
Empresa Baiana de Desenvolvimento Agrícola S.A. (EBDA) etc. Isso repercutiu no modelo de 
ocupação em expansão na região mais recentemente; a saber, da década de 1980 até os dias atuais, 
no que se conhece como agricultura moderna de grãos voltada para os mercados internos e para 
exportação. 

De posse das terras e de técnicas modernas de manejo, resta-lhe, como elemento 
fundamental para a atividade agrícola, a disponibilidade de água. Por meio desse quesito, se entende 
o porquê do ponto do qual parte esse modelo de ocupação – do sopé da Serra Geral de Goiás – 
aonde os índices pluviométricos chegam a 1.800 mmHg anuais e o relevo do terreno também se faz 
importante fator, por ser propício à mecanização.2 

As “deficiências” dos solos, para as atividades pretendidas, são corrigidas por calcário e 
com o uso dos agroquímicos comercializados pelas “vedetes” do grande capital como Rhodia, 
Syngenta, Pfizer e outras. Abaixo, apresento lista de algumas das agroindústrias instaladas na 
região: 

 
Bunge Alimentos S.A - Esmagadora e envasamento de óleo de soja, Galvani Fertilizantes - Fábrica de adubos, 
Bunge Fertilizantes - Misturadora de adubos, Cotton Placas - Descaroçadora de algodão, Cotton Max - 
Descaroçadora de algodão, S.I.A.L - Descaroçadora e fiação de algodão, Mauricéia - Fábrica de ração e 
integrado de frango, Esteves S.A - Comércio, armazenadora e exportadora de algodão e café, Casa Pronta - 
Fábrica de Pré-moldados. JP Pré Moldados - Fábrica de artefatos de cimento, TH Indústria e Com. Ltda - 
Descascagem e empacotamento de arroz, Da Silveira South América Ltda - Fabricação de equipamentos para 
bovinocultura, TEC - Agro - Unidade de beneficiamento de sementes climatizadas, Grupo Taji - Extração de 
Óleo de Algodão, L Xavier Batista - Extração de Óleo de Algodão, Golmur Ind. Comercio Ltda - 
Descaroçadora de algodão, Esteve S.A - Comércio e beneficiamento de algodão (SEAGRI, 2001). 

 
Soma-se a essas empresas um sem número de fazendas que se apropriam das riquezas 

naturais e transformam a terra em um meio de produção, ou seja, como meio para explorar trabalho 
alheio, quando a destina para a produção, ou, em casos muito comuns na região, como meio de 
extrair renda da terra da sociedade em geral. 

 
“REFLORESTAMENTO” E PRIVATIZAÇÃO DA TERRA NO OESTE DA BAHIA 

 
Os diferentes compartimentos naturais comportaram levas de ocupantes com distintas 

lógicas ao longo da história. Assim, a fração do Oeste da Bahia, situada na Depressão do São 
Francisco, diferentemente dos gerais3, no mesmo período, foi submetida à privatização da terra, 

                                                 
1 Como desdobramentos desse convênio, foram criados os PRODECER (Programa de Desenvolvimento do Cerrado I, 
II, III e IV), (Programa (s) de Cooperação Nipo-Brasileiro para o Desenvolvimento dos Cerrados), idealizado em 1974. 
Os anos de 1974 a 1977 foram de entendimentos, acordos e amadurecimento do projeto, para então em 1978 dar início 
às atividades nos cerrados, local que até então era considerado impróprio para a agricultura. Na região Oeste do Estado 
da Bahia, as intervenções desses programas se fizeram presentes a partir da década de 1980. 
2 “A região possui disponibilidade de mais 1,5 milhões de hectares de terras planas e a pluviosidade chega a 1.800 mm” 
(SEAGRI, 2011). 
3 Ampla região constituída de terras encoberta pela vegetação de cerrados e livres de apropriação privada, da qual os 
camponeses geraizeiros apropriaram-se de boa parte como posseiros. 



3 
 
pelos supostos projetos agropecuários financiados pelo governo (por intermédio da SUDENE). 
Protagonizaram essa leva, fazendeiros originários, principalmente, do Estado de Pernambuco.4. 

Nos gerais, entretanto, antecedeu à expansão atual da agricultura de grãos, uma investida 
massacrante das empresas “reflorestadoras” ou desflorestadoras, igualmente financiada 
escandalosamente pelo Estado, no regime autoritário, e, endossada e impulsionada pelo governo do 
Estado sob a justificativa de suprir a crise energética mundial ocorrida na primeira metade da 
década de 1970. 

 
Com a crise mundial de derivados do petróleo, vislumbrou-se a utilização da biomassa, particularmente a 
floresta plantada, como uma solução alternativa para o problema energético brasileiro mediante a produção de 
substitutivo dos óleos combustíveis derivado do petróleo (peletização da madeira), substitutivo da gasolina 
(álcool da madeira) e ainda com a produção do carvão vegetal (ABRE, 1980, p.3). 

 
Neste sentido, a partir da Lei 5.106, de 2 de setembro de 1966, foram concedidos 

 
incentivos fiscais a empreendimentos florestais, constituindo o abatimento ou desconto nas declarações de 
rendimentos das pessoas físicas ou jurídicas, das quantias aplicadas em projetos de florestamento e 
reflorestamento, observados os percentuais permitidos na lei (ABRE, 1980, p.4). 

 
Nessa leva, como em outras concomitantes ou que a sucederam, foram destinatárias dos 

recursos públicos, concedidos pelo Estado, as empresas que se dispusessem a intervir na região, 
cujas características atrativas eram: grande oferta de água, terras públicas (as quais se tornaram alvo 
da privatização ilícita), topografia plana e abundância de mão de obra barata, que foi submetida à 
extrema exploração nos empreendimentos silvicultores. 

Coube investigar o quanto esses projetos se efetivaram. Observações em campo e 
informações de interlocutores nos deram importantes indicações. É exemplar o caso da fazenda 
Entre Rios, de propriedade do grupo Papaiz. Segundo um diretor do Sindicato dos Trabalhadores 
Rurais de Correntina, de uma área de 40 mil hectares que forma a fazenda, apenas 2% são cultivos 
de eucaliptos. O restante permanece inexplorado e a pastagem natural é alugada para os criadores 
do entorno (muitos deles ex-usuários da área como posseiros) ao custo mensal de 5 reais por cabeça 
de gado. Outro caso emblemático é o da área apropriada pela empresa italiana Planta 7 
Empreendimentos Rurais. De uma escritura adquirida referente a uma área avaliada em Cr$ 25,50, 
cresceu (por meio de retificação) para 217.000 hectares. Lembro que estes feitos visavam a 
implementação do programa de reflorestamento na região, embora, nesse caso também, um 
interlocutor da comunidade de Couro de Porco, explicitou as finalidades da apropriação: 

 
No meu entendimento, as terras que eles querem é pra tirar rio de dinheiro. Se movimentar com muito 
dinheiro, trazer o trabalho escravo (...) (...) e ela plantou uns 2.500 hectares de mandioca, que pode todo 
mundo ir lá e filmar, a mandioca está acabano lá dento dos matos. Inclusive me falaram que estavam 
limpando através de veneno. Então eu acho que isso é destruição. Eu acho que esse dinheiro aí eles estão 
levando ele pra outro canto. Eles estão usando isso aí como uma chantasma ali. É um foco pra eles puxarem 
recurso a nível do exterior e a nível aqui do nosso Brasil. Esse dinheiro, uns falam pra nós aqui que esse 
dinheiro, que o empresário lá é italiano, né? Tem muito contato lá fora. Então esse dinheiro aí é uma lavagem 
de dinheiro pelo que está fazendo lá, e não tá aproveitando (Sr. Claudomiro Pereira de Jesus, morador da 
comunidade de Couro de Porco, trabalho de campo realizado em janeiro de 2010). 

 
O relato desse interlocutor oferece importantes elementos que caracterizam a investida 

privatizante das terras sobre as áreas parcelares camponesas a partir da década de 1970, inaugurada 
com a onda dos projetos de “reflorestamento” ou desflorestamentos na região. Indica a finalidade 
especulativa da apropriação capitalista da terra; e, de fato, a valorização das terras na região tem 
sido, para muitos, a principal fonte de enriquecimento. Alguma atividade desenvolvida, tal como o 

                                                 
4 Neste sentido, é digna de nota a luta travada pelo Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Santa Maria da Vitória contra 
a onda privatizante das terras, que expropriou enormes contingentes de camponeses nas décadas de 1970 e 1980, 
culminando, inclusive, com o assassinato do advogado do Sindicato, Eugênio Lyra, em 1977. 
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referido plantio de mandioca, muito provavelmente sirva apenas para ser fotografada pelos técnicos 
dos bancos em suas visitas “fiscalizadoras” do uso dos financiamentos concedidos. 

Na área apropriada pela empresa Planta 7, o que se podia ver, da silvicultura pretendida com 
os projetos, são raras e esparsas árvores carcomidas de eucaliptos e pinus dispersas nos cerrados já 
recompostos, indicando que, das áreas que foram desmatadas, parte foram cultivadas, porém, 
abandonadas tal como o plantio de mandioca referido. 

Os dois exemplos citados ilustram bem o que era muito comum no município de Correntina, 
a contrastar de forma absurda com o que preconizava o programa de “reflorestamento” – a 
cobertura da quase totalidade da área do município com exceção daquelas destinadas à 
CODEVASF e ao Programa Nacional do Álcool (PROÁLCOOL).5 Este não tinha em conta sequer 
as propriedades juridicamente regulares do município, e muito menos as posses e as moradias das 
comunidades camponesas, o que indicava pouca ou nenhuma seriedade em sua elaboração. Na 
verdade seu objetivo era transferir para o capital a renda da terra por meio da viabilização para as 
empresas “reflorestadoras” e agropecuárias do saque do patrimônio público, as terras públicas e 
devolutas, muito recorrentes na região. 

Quanto à referência que o interlocutor faz à ocorrência do trabalho escravo, os flagrantes na 
região ainda hoje são muito frequentes, apesar de não serem muitas as blitze feitas, em função do 
desaparelhamento dos órgãos fiscalizadores na região. 

 
E começaram limpar o algodão aqui de enxada. Cada fazenda tinha 300 homens, 400 homens, 500 homens, e 
eu tive o privilégio, que eu era quem coordenava, andava com o pessoal do Ministério do Trabalho, e pessoal 
do Governo Federal, a MOVE, que é o trabalho escravo é... que está atingindo. O que é o trabalho escravo? 
Aqui na região nós entendemos o trabalho escravo não é que o cara está amarrado, mas está num cerrado aí 
dormindo no chão, comendo de qualquer jeito, bebendo água de balde que é sujo de agrotóxico, dormindo em 
barraco de lona, isto muito, ainda hoje, hoje, nós temos trabalho escravo na nossa região. A minha colega, 
Jacinta, que você vai, se você chegar em Formosa, você vai perguntar para ela se tem trabalho escravo. E ela 
vai te dizer a mesma coisinha do que eu estou afirmando. De acordo a nossa pressão do movimento sindical, 
com toda a dificuldade que nós temos do governo federal, e do governo é sobre a fiscalização, aí porque aqui 
são os grandes e os grandes têm a bancada deles lá no congresso. Então, opa, lá é minha propriedade, você 
vai fiscalizar? Calma aí meu filho! Chega para o Ministro, chega para quem pode, e aí a fiscalização fica 
complicada para nós que somos sindicalistas, para os trabalhadores... cobra do sindicato e o sindicato não 
vai poder fazer muita coisa. E a MOVE mesmo está sumindo da região. A MOVE por que multou muita gente. 
Na verdade veio, mas agora está tendo uma freada por cima, que quando tem tudo falta a diária.  E assim 
complica as coisas (Sr. Walmir dos Santos, diretor do STR de Barreiras em janeiro de 2010). 

 
Na área apropriada pela empresa Planta 7, onde se encontravam também as empresas D. 

Coimbra, Fazenda Arrojado, Reba e Florestaminas – empresas que cercam a comunidade Couro de 
Porco – em todas ocorreu o trabalho escravo, segundo relatório do Sindicato dos Trabalhadores 
Rurais de Correntina (STR-CORRENTINA, s/d, p.1) 

Os trabalhadores vitimados pelo trabalho escravo nesses empreendimentos silvicultores 
eram arregimentados em localidades distantes, em grande maioria em outros estados. 

 
80% dos que trabalham nas empresas reflorestadoras em Correntina, vem de fora. Originam-se dos Estados de 
Minas Gerais (maior percentual), Goiás, Ceará, Paraíba, Pernambuco, etc. dos 20% restantes, 15 vem de outros 
municípios baianos e os outros 5% são de Correntina. É o que revela o levantamento feito por nós. Esses 
trabalhadores são trazidos dos seus Estados de origem pelos “gatos” (empreiteiros) que lhes prometem boa 
comida, boa empreita, carteira assinada, salário acima do mínimo, pontualidade no pagamento, crédito nas 
“vendas”, bom transporte e outras mentiras, transportando-os em seus ‘caminhões negreiros’ como bem trata o 
presidente do sindicato, Wilson Martins Furtado, que circulam livremente pelas estradas do país, como se não 
houvesse polícia rodoviária (STR-CORRENTINA, s/d, p.7). 

 

                                                 
5 “O Programa de Reflorestamento do Estado da Bahia e os Planos de Reflorestamento do Oeste Baiano, prevêem a 
ocupação de toda a área do município (21.253 Km2 – pouco menos que a área total do país El Salvador), com exceção 
da sede do município e das áreas destinada a projetos do PROÁLCOOL e CODEVASF. A área requerida ao IBDF, em 
1981, foi de 308.578,76 hectares” (STR-CORRENTINA, s/d, p.1). 
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Somava-se a essas irregularidades a grande ocorrência de trabalho infantil, torturas, 
assassinatos e outros tipos de violências: 

 
As maiores vítimas dos reflorestamentos no município, são os menores e crianças, que trabalhando nos 
viveiros, intoxicam-se na mistura de venenos com adubos e no combate às formigas, ficando desde cedo 
incapacitados para o trabalho. Os alojamentos em sua maioria (90%) são de palha, povoados por barbeiros (a 
SUCAM recentemente encontrou 6000 deles) e outros insetos. Não existem camas’. Os bóias-frias dormem em 
esteiras, ou simplesmente no chão. Há alojamentos que comportam de 30 a 40 pessoas. Os salários atrasam em 
até 10 meses. E na maioria das vezes quando acontece, recebem apenas parte deles. A esmagadora maioria dos 
bóias-frias trabalha sem registro. Nos barracões das firmas, são roubados, pois o que compram não sabem o 
preço, já recebendo o desconto no salário. São transportados nos caminhões sem lona e sem bancada, em meio 
a bolas de arames farpado, peças e outros materiais, sendo comuns os acidentes e quedas. A comida é a pior 
possível. O prato mais comum é: feijão e arroz, às vezes cozidos em latas de gás, com água, óleo e sal, 
mexidos com qualquer pedaço de pau. Não existe talheres. Os trabalhadores comem com os dedos. Os menores 
representam 50% da mão-de-obra utilizada pelo reflorestamento no município. Os outros 50% dividem-se 
entre homens e mulheres (STR-CORRENTINA, s/d, p.8). 

 
O STR-Correntina relata ainda outros casos de violência contra trabalhadores nas fazendas 

entre os anos de 1981 e 1982, conforme lista abaixo: 
 

- Pedreiro pernambucano é morto na beira de asfalto num trecho de estrada na disputa de um grupo por terra. 
- Um cadáver é encontrado queimado na campina. 
- Encontrou-se um corpo perfurado à bala, na estrada para o Goiás, acima da localidade de Piquizeiros – 
proximidades da REBA reflorestadora. 
- Um pistoleiro profissional que trabalhava para diversas firmas, de nome Cissão é morto em Veredãozinho de 
Arrojado. Estava a serviço de grilagem. 
- Trabalhador de nome Valter foi morto no “Pratudinho”, deixando 5 filhas. Seu corpo foi mutilado. Disputa de 
dois grupos poderosos de Goiás e Bahia. 
- Trabalhador assassinado na estrada para Posse. 
- Trabalhador da FLORYL assassinado a facadas. 
- Assalariado da FLORESTAMINAS sai para o banho e desaparece. 
- Trabalhador da FLORESTAMINAS é amarrado e espancado. Depois desaparece. 
- Morto um trabalhador na PRESTEC. 
- Em setembro dois trabalhadores do reflorestamento morreram queimados. Um era de menor (STR-
CORRENTINA, s/d.). 

 
Embora a lista de atos violentos acima não estabeleça, em alguns casos, uma 

correspondência direta entre eles e a relação de produção inaugurada com a expansão das 
reflorestadoras no município, fica clara, mesmo nos casos não diretamente relacionados, a ligação 
com o contexto conflituoso típico das frentes de expansão do capital no país. 

 
A INVESTIDA DA AGRICULTURA CAPITALISTA/AGRONEGÓCIO NOS CERRADOS DO 
OESTE BAIANO 

 
A discussão sobre as mudanças que se processam na região Oeste da Bahia nas últimas 

décadas, necessariamente, passa pela questão da terra e da água. O capital, na sua constante 
necessidade de se desenvolver, carece da disponibilidade de terras apropriadas para tanto ou pelo 
menos que lhe garanta a remuneração compatível com os objetivos pré-determinados em projetos 
elaborados invariavelmente nos gabinetes empresariais e/ou estatais. 

Muito se fala da relação existente entre a investida desenvolvimentista nos cerrados 
brasileiros a partir da década de 1970, quer seja por meio dos programas de “reflorestamentos” ou 
da expansão da agricultura tecnificada de grãos – voltados, em maioria, para o abastecimento do 
mercado externo – com alterações na política agrícola norte-americana e que, por sua vez, refletiu 
na necessidade do governo japonês investir no aumento da produção de alimentos em países que 
tivessem terras potencialmente agricultáveis, como é o caso do Brasil.6 
                                                 
6 “Em 1974, o então Presidente Geisel promovia o desenvolvimento agrícola dos cerrados. Em meio a essas 
circunstâncias, o Japão, que havia sofrido um grande impacto com o embargo à exportação da soja imposto pelos 
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Serão sobretudo os personagens extra-locais que aparecerão como os portadores das transformações na região: 
gaúchos e japoneses em Barreiras, fazendeiros pernambucanos e de outras regiões em Santa Maria da Vitória, 
órgãos do governo e empresas privadas nos projetos de irrigação. Num primeiro momento, a grilagem, a 
expropriação camponesa, a especulação de terras, as empresas de reflorestamento, a abertura de estradas e a 
pecuária tangendo a pequena produção aparecem como a face visível desse processo. Num segundo momento a 
paisagem regional, novamente se remodela, com a expansão da moderna agricultura de grãos nos cerrados, 
aprofundando o processo de diferenciação social já em curso (COMERFORD e KRAICHETE, 1991, p. 58). 

 
A partir da necessidade japonesa, sua agência fomentadora do desenvolvimento, JICA, 

dispôs recursos para financiar programas de desenvolvimento dos cerrados, tais como os Programas 
de Desenvolvimento do Cerrado (PRODECER) I, II, III e IV, constituídos de financiamento à 
pesquisa agrícola endereçados, principalmente, à EMBRAPA e às empresas ou aos agricultores que 
se dispusessem a investir na região. 

O fato é que, de todo modo, essa investida do capital na região está relacionada ao estágio de 
desenvolvimento das forças produtivas, no que se conhece como revolução verde e incentivos 
estatais, e à disponibilidade de terras amplas com grande oferta de água, sol e mão de obra barata, 
como na região Oeste da Bahia e no Nordeste do Brasil. Estas se destacaram como atrativas para 
atender à demanda do capital interno e externo para a sua reprodução ampliada. E o Estado, nesse 
processo, cumpriu seu papel de tutor na viabilização do interesse capitalista. 

Não custa lembrar também do quanto atende às demandas do capital financeiro. O dinheiro 
para custear empreendimentos, como os implementados na região Oeste da Bahia, se origina do 
mercado financeiro, o qual media também a aquisição de implementos como maquinários, insumos, 
venenos e demais meios que constituem as técnicas de produção próprias do modelo de agricultura 
praticado, do agronegócio. 

Assim como na década de 1970, quando o interesse japonês se voltou para o Brasil, na 
atualidade, chineses, norte-americanos, portugueses, italianos, ingleses, canadense e alemães, dentre 
outros, investem na região Oeste da Bahia, alegando favorecer ao Brasil pela transferência de 
tecnologias e tratar-se de cooperação. Vê-se que essas tecnologias são escoadas na forma de 
produto e equipamentos modernos (mercadorias do grande capital – na forma de custos de produção 
– no processo produtivo) e, enquanto isso vem relegando ao Brasil seu histórico papel de 
produtor/exportador de matérias primas e importador de produtos com alto valor agregado. 
Justificam ainda, esses investimentos/agressões à geração de empregos – assim a renda da terra vem 
sendo apropriada diretamente pelo grande capital internacional, por meio dos grupos empresariais, 
ditos cooperadores, assim como por integrantes das oligarquias locais, pois seu maior investimento 
se dá na apropriação das terras públicas, adquiridas dos testas-de-ferro7 ou griladas por elas 
próprias. 

 
Os grandes proprietários locais, mesmo os que não se modernizaram, foram favorecidos pela política fundiária 
e pela decorrente valorização de seus imóveis. Face à sua rentabilidade, a expansão da pecuária extensiva é 
simultânea à da agricultura moderna, apresentando-se como uma forma de ocupação de vastas extensões de 
terra que também desempenham o papel de reserva de valor. Desta forma, o estabelecimento de fazendas 
pecuárias constitui-se num atrativo tanto para as empresas modernas como para os tradicionais senhores de 
terra, em busca de seu espaço no novo cenário regional (KRAICHETE e COMERFORD, 1991, p. 58). 

 
Das abordagens realizadas por diferentes autores sobre a região, os dizeres citados parecem 

conter a maior assertiva, pois até mesmo naqueles empreendimentos que absorvem em suas 
atividades tecnologias modernas, na tão propalada produção de grãos (soja, milho, etc.), é sabido, 
por afirmações dos próprios produtores, que, no balanço de seus anos de atividade, a maior fonte de 
enriquecimento se dá pela valorização das terras. 
                                                                                                                                                                  
Estados Unidos em 1973, voltou seu interesse para o desenvolvimento agrícola dos cerrados e, em 1974, por ocasião da 
visita do então Primeiro-Ministro Kakuei Tanaka ao Brasil, foi acordada, com o Presidente Geisel, uma cooperação para 
o desenvolvimento agrícola dos cerrados” (JICA, 2009, p.4). 
7 Assim chamado localmente aquele que faz o “trabalho” da grilagem das terras com o objetivo de repassá-las logo em 
seguida para interessados, de modo geral, oriundo de outros estados/regiões ou países. 
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Portanto, como fator favorável a essa investida, destaca-se a grande disponibilidade de terras 
devolutas na região. Estas estão, passando por um processo generalizado de saque na investida 
privatizante, por meio da grilagem – que sequer respeita as áreas das antigas fazendas regularizadas 
e muito menos aquelas secularmente apropriadas por um grande contingente de posseiros, que por 
meio do trabalho familiar, retiram o sustento de suas famílias. 

No método de apropriação muito comum na região (a grilagem), usam do recurso legal da 
retificação de área. Porém, sob conivência do judiciário local, esta retificação é aprovada sem que 
os pretendentes das terras cumpram a exigência legal de oferecer ao judiciário o laudo 
demonstrando que a área pretendida se encontra livre de qualquer posse ou outras formas de 
apropriações. 

A mensuração primeira da terra a ser grilada, geralmente se faz através de sobrevôos sobre 
imensas áreas constituídas de dezenas de milhares de hectares. A segunda etapa dessa ação se faz a 
partir da equipe de gabinete constituída de advogados, políticos influentes na localidade, 
contribuição das indústrias de escrituras falsas, assim chamados nas localidades os cartórios, e do 
judiciário local, o qual, quando pouco faz, “fecha os olhos” para tais desmandos. Concomitante a 
essa etapa, também se fazem operações em campo, por meio das equipes de “segurança”, na 
verdade bandos de jagunços, que cometem todo tipo de violência contra os antigos ocupantes das 
terras, nas suas ações de “limpeza” das áreas pretendidas pelas empresas ditas modernas. E, não é 
raro, ou quase sempre, contam com os serviços da polícia nessas operações. 

 
Já aconteceu inclusive, aqui em Santa Maria da Vitória e Coribe, o comando da polícia ir pegar os coitados dos 
posseiros que trabalhavam para produzir, para manter o pão. Depois juntava os grileiros e os comandos para 
pegar, trazer peado, amarrar, prender pra não trabalhar, pra deixar pra eles produzir capim (CEAS, 1985 p.29). 

 
 Nóis têm muito rio seco8. 

 
Após tratar do quesito terras públicas e livres como atrativas para a investida do capital, e 

das respectivas atrocidades no processo de privatização dessas terras, quero tratar do segundo 
quesito que se faz atrativo para a investida desenvolvimentista, contemplando os interesses do 
capital na região: a água. Tem razão a Comissão Pastoral da Terra (CPT) na proposição da luta pela 
Terra e pela Água como centro das suas ações em apoio à permanência da população camponesa no 
campo e de posse dos seus meios de vida. 

O Oeste da Bahia é uma região constituída das formações geológicas, os aquíferos Urucuia e 
Bambuí, e irrigada por três importantes sub-bacias do rio São Francisco, as dos rios Carinhanha, 
Corrente e Grande. Estas, nas suas porções altas, se constituem de uma rede hidrográfica de alta 
densidade, de um conjunto de milhares de nascentes localizadas nas proximidades da Serra Geral de 
Goiás. Dos encontros desses inúmeros pequenos corpos d’água, se formam rios como o Itaguari, da 
Bacia do rio Carinhanha; rios Formoso, Pratudinho, Pratudão, Arrojado, das Éguas, do Meio e 
Guará, da Bacia do rio Corrente; rio dos Porcos, Galheiro, Roda Velha, Fêmeas, Ondas, das Pedras, 
de Janeiro e Branco, da Bacia do rio Grande; e, ainda dessa mesma bacia, o importante rio Preto, 
formado do encontro dos rios do Ouro e Sapão no extremo noroeste do estado da Bahia, na porção 
conhecida como Mapitoba ou Bamapito constituída das divisas com os Estados do Maranhão, Piauí 
e Tocantins. 

É justamente esta imensa riqueza hídrica, acompanhada do fator terra pública, que atrai o 
grande capital para o seu desenvolvimento na região, a partir das práticas predatórias do 
agronegócio. E essa investida começa justamente nas áreas onde se concentram a maior quantidade 
das nascentes dos córregos formadores dos rios que deságuam no principal da bacia: no São 
Francisco. A ocupação agrícola ignora a existência das nascentes, das veredas, arrasando-as com 
suas correntes e esteiras do maquinário pesado e, tão imponente quanto a violência da fúria que a 
tudo arrasa, transforma imensas áreas numa monótona e enfadonha paisagem monocultora. 

                                                 
8 Sr. Walmir dos Santos, diretor do STR-Barreiras. Trabalho de campo realizado em janeiro de 2010. 



8 
 

Nos rios que ainda resistem a essas intervenções arrasadoras, são comuns os desvios dos 
seus leitos para a finalidade pretendida por quem pode tudo9 e também os barramentos que, em 
casos não raros, interrompem a totalidade do volume de água corrente do rio. Tal como diz um 
interlocutor: 

 
dá mais de 40 km de extensão de área (a propriedade dos americanos na região nos municípios de São 
Desidério e Correntina). Passa por 4 rios, já existem 6 barragens deles acumulando as águas. Não tem 
fiscalização, não tem nada. A maior algodoeira da América Latina está para ser inaugurada agora no dia 
primeiro (Sr. Walmir dos Santos, diretor do STR-Barreiras, trabalho de campo realizado em jan/2010). 

 
A preocupação é com as águas10. 

 
Nos rios, instalam quantas bombas potentes necessárias para abastecer as dezenas de pivôs 

centrais pertencentes a uma única fazenda. Cito o exemplo do rio Branco, sugado em sua totalidade 
pelas bombas da Fazenda Agronol, proprietária de 38 pivôs centrais. É desnecessário dizer o que 
aconteceu com o “rosário” de comunidades ribeirinhas centenárias que dependiam da água de rios 
como esse para a tradicional irrigação de suas lavouras alimentícias.  

Atualmente, aqueles que resistiram às investidas da grilagem, agora são dessedentados pela 
água transportada pelos caminhões-pipas ofertada pelo Estado em sua atitude de compaixão para 
com o sofrimento daquele povo teimoso. Sem água em suas minúsculas glebas, que heroicamente 
defenderam dos grileiros, não mais conseguem produzir e, outra alternativa não lhes restam, senão 
se assalariarem nos empreendimentos capitalistas instalados nas terras que lhes pertenciam. 
Confirma-se, dessa forma, o que escreveu Martins: “não se trata, portanto, de encarar expropriação 
e exploração como dois momentos que se sucedem. No caso da nossa sociedade, são processos que 
estão ocorrendo simultaneamente, articulados pelo mesmo agente, que é o capital” (1991, p.17). 

Com o uso de bombas potentes, sugam a água do rio quando as características topográficas 
possibilitam as construções para os barramentos. Quando não é possível, ou os empreendimentos se 
localizam distantes, no interflúvio, perfuram poços artesianos de 200, 300 metros de profundidade 
para abastecer os pivôs centrais. 

Na região na qual a Cooperativa Agrícola do Cerrado Central (COACERAL) intervém, já se 
percebe o rebaixamento do terreno e pesquisadores estão interessados em saber as causas, mas 
antecipadamente suspeitam de serem provocadas pelo uso demasiado do lençol d’água subterrâneo 
na região.11 

 
Na região Oeste da Bahia existem aproximadamente 850 pivôs centrais que utilizam água para irrigação de 
lavouras, destes, em torno de 45 usam água de poços artesianos, com uma vazão média por pivô de 
220m³/hora. Além disso, em quase a totalidade das fazendas do cerrado existem poços artesianos que retiram 
água do aquífero Urucuia para abastecimento humano e dessedentação animal.12 

 
Os órgãos do governo e a grande imprensa alardeiam demasiadamente os números dos 

recordes anuais do agronegócio. Porém, não levam em conta o fato desses grãos destinados aos 
grandes mercados conterem água e que, portanto, exportam-se na forma de grãos as nossas riquezas 
hídricas e consequentemente florística e faunística – a biodiversidade –, um bem que a cada dia se 
torna mais valioso, porém, não computado nos preços do que se exporta. Acrescenta-se a isso, a 
carga de agrotóxicos empregada nesses processos produtivos, que é jogada nos solos e vai parar nos 
rios e aquíferos, contaminando-os. O resultado disto tem sido a grande mortandade de peixes nos 
rios da região, transformando-os em corpos d’água estéreis. Resulta disso os reclames das 
populações ribeirinhas sobre a escassez do pescado tão abundante noutros tempos, e que somado à 

                                                 
9 A este respeito cito um criminoso desvio do rio Arrojado para um canal de 9 km de comprimento e 10 m de largura 
realizado por fazendeiros para a irrigação em duas fazendas. 
10 Sr. Walmir dos Santos, diretor do STR-Barreiras, trabalho de campo realizado em janeiro de 2010. 
11 Assunto debatido no SIREGEO-Simpósio Regional de Geografia do Cerrado, Barreiras, 2010. 
12 Jornal Nova Fronteira, Barreiras, 02.09.2009 (da redação). 
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fauna em abundância, garantiam a comodidade de sobreviverem do que extraíam das riquezas que 
os cerrados lhes ofereciam. 

Na fúria da racionalidade econômica gestada pelos governos, por meio dos incentivos ao 
agronegócio e com o objetivo de equilibrar a balança comercial, reproduz-se a exportação de 
matérias primas (atualmente grãos), dando continuidade à tradição primária exportadora brasileira. 
Em troca, importa-se tecnologias “avançadas”, contidas nos maquinários pesados que desmatam as 
florestas, compactam os solos, sugam as águas dos rios, e nos venenos que, de forma descontrolada, 
são jogados nos solos e nas águas. 

Os jornais locais e até mesmo dos grandes centros urbanos do país noticiam a propaganda 
que os grandes agricultores do Oeste da Bahia fazem da posição de campeão nacional no ranking da 
coleta de embalagens de agrotóxicos. 

 
Estado está entre os que mais destinaram no primeiro quadrimestre, com o processamento de 511 toneladas de 
recipientes vazios. (...) Foram retiradas do campo 511 toneladas de embalagens vazias de defensivos agrícolas 
no Estado da Bahia no primeiro quadrimestre de 2007, volume 32,7% maior que o mesmo período do ano 
passado, quando foram devolvidas 385 toneladas. Este crescimento expressivo reflete o alto grau de 
comprometimento com o meio ambiente de todos os envolvidos no programa de destinação final de 
embalagens vazias no Estado: agricultores, canais de distribuição, a indústria fabricante de defensivos agrícolas 
e o poder público, representados pelo CRA/BA (Conselho Regional de Administração da Bahia), Agência 
Estadual de Defesa Agropecuária da Bahia (ADAB) e CODEVASF.13 

 
Se, por um lado, merece consideração a iniciativa de recolhimento das embalagens, por 

outro, entende-se que não há o que comemorar, pois estão recolhendo parte das embalagens. E o 
conteúdo, de volume muitas vezes maior, de acordo com a lógica do modelo agrícola, continuará 
sendo despejado de forma indiscriminada na natureza. Merece considerar também o fato de ser 
noticiado o quanto se recolhe, mas não há informação do quanto não é recolhido e se é seguido 
algum critério nesses usos. O mesmo jornal, inclusive, noticia que parte importante desses produtos 
é contrabandeada e de uso ilegal. Ou seja, estão fora dos padrões exigidos pela legislação brasileira. 

 
Durante a “Operação Arrastão” (operação dos fiscais estaduais da Agência de Defesa Agropecuária da Bahia 
(Adab), órgão vinculado à Secretaria de Agricultura (Seagri)) foram gerados 21 notificações, 12 auto de 
interdição, de aproximadamente, duas toneladas de agrotóxicos, sendo comercializado e/ou armazenado em 
desacordo com as leis, como: comercialização de produtos com validade vencida, produtos sem registro no 
MAPA (Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento) ou OEDSV (Órgão Estadual de Defesa 
Sanitária Vegetal), produto sem lote ou data de vencimento dentre outros. (...) As infrações constatadas foram: 
comercialização de agrotóxicos e afins sem receituário agronômico e lavrado 12 autos de infração em função 
de comercialização de agrotóxicos com validade vencida, receita agronômica assinada em branco, ausência de 
cadastro junto ao OEDSV, controle de estoque em desacordo e armazenamento inadequado. As multas 
aplicadas somaram aproximadamente R$ 200.000,00 (duzentos mil reais).14 

 
De todo modo, os resultados dos desmandos praticados pelos agentes do atual modelo 

agrícola estão à vista: alto índice de intoxicação de trabalhadores, desmatamentos indiscriminados, 
consequentemente, morte da fauna, também pelos envenenamentos, morte dos rios e piora na 
qualidade dos alimentos produzidos, que certamente causam imensuráveis prejuízos à saúde dos 
consumidores. 

 
O AGRONEGÓCIO E SEU CUSTO SOCIOAMBIENTAL 

 
No noticiário veiculado pela grande imprensa, quando se tratam das mudanças recentes na 

agricultura brasileira, frequentemente se faz uma positivação unilateral deste fenômeno. São 
revelados os números do sucesso nas exportações agrícolas, seus impactos positivos na balança 
comercial, sua importância para geração de emprego e sua relevância para o fortalecimento da 
economia brasileira. 
                                                 
13Jornal Nova Fronteira, Barreiras, 22.05.2007. 
14Jornal Nova Fronteira, Barreiras, 03.09.2009. 
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Essas avaliações e propagandas do modelo de desenvolvimento brasileiro no tocante à 
agricultura, fundamentada no agronegócio, chegam ao povo, de modo demasiadamente parcial por 
intermédio dos meios de comunicação tão monopolizados quanto os benefícios que proporcionam a 
expansão desse modelo. 

Cabe aqui tecer algumas considerações sobre essa problemática a partir de uma visão crítica 
valorizando os conteúdos dos processos constituintes, muitos deles ocultados nas referidas 
abordagens sobre o assunto. Atenho-me, pois, aos custos do agronegócio, os quais me levam a 
questionar até mesmo a viabilidade econômica tão alardeada pelos defensores desse modelo de uso 
e ocupação da terra no Brasil. E um bom alicerce para os questionamentos é o sistema agrícola. 
Sabe-se das propriedades edafológicas dos solos dos cerrados, os quais são concebidos pelas 
populações de ocupação antiga da região como impróprios para a agricultura e que até mesmo os 
contrapõem às terras de cultura15 das áreas encobertas por matas. Os solos encobertos pela 
vegetação dos cerrados destinam-se aos criatórios extensivos, sistema de uso que tem sido favorável 
à preservação das condições naturais e que propicia a presente abundância de água na região. 

A conversão desses solos à atividade agrícola implicou em um elevado custo 
socioeconômico e ambiental, pois, patrimônios da nação, como as riquezas hídricos, a 
biodiversidade e, até mesmo, as possibilidades de se viver em melhores condições de vida, têm sido 
comprometidas em função desse modelo de ocupação do país. 

Quanto aos custos econômicos, após o golpe militar de 1964 os governos brasileiros têm 
disponibilizado escandalosos incentivos financeiros às empresas que se dispõem aderir aos 
empreendimentos propostos nos programas governamentais, visando assim, no tocante à 
agricultura, o acesso às tecnologias recém desenvolvidas e constituintes da chamada revolução 
verde. 

O modelo de agricultura agroexportador em grande escala e as técnicas de cultivos que o 
caracteriza na atualidade representam uma intensa ruptura com a dinâmica natural dos ecossistemas 
onde se implanta. Exporta-se água na forma de grãos e recebe-se em troca, na forma de tecnologias 
avançadas: maquinário pesado que desmata e compacta os solos e alta carga de agrotóxico que 
envenenam os aquíferos, os solos e os rios.  

A aplicação desse aparato tecnológico onera demasiadamente a sociedade, só satisfaz à ânsia 
do capital por condições que garantam a sua reprodução; coadunando-se, portanto, com o que 
afirmou um interlocutor da cidade de Correntina, referindo-se ao que caracteriza o modelo de 
desenvolvimento que se expande sobre o Oeste da Bahia. Segundo ele, o que dá sustentação ao 
modelo de desenvolvimento em implantação é a cerca de carabina, o calote, os subsídios e 
incentivos escandalosos, as anistias ambientais e aos grileiros, a rapinagem do grande capital às 
terras públicas16. 

Não é raro constatar nos portões ou nas cancelas de propriedades empresariais agrícolas 
ditas modernas, que se encontram nessa região, a restrição ao acesso comunicada em uma placa 
avisando o “perigo de vida”, pois se trata de uma área de “propriedade particular.” 

Do início da investida privatista da terra, datado da década de 1970, até recentemente, o 
Estado da Bahia não sinalizou interesse pela averiguação das condições das suas terras. Só 
recentemente, possivelmente em resposta às pressões dos movimentos sociais (com destaque para 
as associações de agricultores/criadores camponeses), o poder público vem demonstrando, embora 
de forma extremamente incipiente, algum interesse em saber da situação das terras públicas. Tem-se 
como exemplo as ações discriminatórias administrativas que, respondendo às pressões das 
associações comunitárias, vêm ocorrendo na região. 

A grande maioria das propriedades onde se pratica atualmente o agronegócio, assim como 
imensas áreas de terras desocupadas e sem qualquer uso, porém cercadas, foram adquiridas sob a 

                                                 
15 As terras férteis localizadas nas vertentes baixas dos vales, usadas em cultivos de alimentos ou de pastagens. 
16 Iremar Barbosa de Araújo, ativista do Movimento dos Atingidos por Barragens e da Rede Municipal de Ensino do 
Município de Correntina, entrevista em janeiro de 2010. 
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mediação dos testas-de-ferro17 ou até mesmo diretamente pelas atuais empresas ou pelos supostos 
proprietários. 

Mediante a situação fraudulenta dos processos de apropriação, as medidas recentemente 
tomadas pelo Estado têm provocado um generalizado desespero por significativa parte dos agentes 
do agronegócio, produtores de grãos, conforme indica a matéria no Jornal Nova Fronteira sobre a 
situação de supostos proprietários da COACERAL, município de Formosa do Rio Preto. 

 
A ameaça de perder as suas propriedades teve início em dezembro de 2007, através uma portaria expedida pela 
corregedoria-geral de Justiça da Bahia, que determinou o cancelamento do registro de aproximadamente 200 
propriedades, que totalizam uma área de 300 mil hectares, no cartório de Santa Rita de Cássia. Uma nova 
portaria revogou no início de março a decisão, devolvendo a titularidade das terras aos produtores.  
Um proprietário, que preferiu não se identificar, diz que os produtores continuam a se preocupar, porque os 
requerentes das terras trabalham nos bastidores do judiciário. Os produtores podem entrar com uma ação de 
uso capião. “Percorremos toda a área e verificamos que eles realmente produzem. Eles também mostraram as 
fotos tiradas há 20 anos, e claro que a justiça precisa se manifestar pela legitimidade destes proprietários”, 
posiciona-se. (Procurador da Coordenadoria do Desenvolvimento Agrário do Estado da Bahia, Estácio 
Dourado). Outra forma, segundo o procurador, é tentar desqualificar os títulos de registro, e mostrar que a 
documentação daqueles que requerem na justiça as terras, é falsa. Os proprietários resistem às duas 
alternativas. Eles gostariam de um trâmite mais rápido, para que não atrapalhasse o planejamento da próxima 
safra agrícola18. 

 
Curiosamente, o próprio procurador do órgão baiano, Coordenação de Desenvolvimento 

Agrário (CDA) encarregado da regularização e do zelo pelas terras públicas se manifesta indicando 
caminhos jurídicos para aqueles, em situações de litígios, iniciados por órgão do próprio Estado, a 
Corregedoria Geral da Justiça da Bahia. 

Em uma grita geral, esses pretensos proprietários reclamam da situação em que se 
encontram, pois a continuidade da batalha judicial, segundo os “produtores”, “atrapalharia a 
aquisição de créditos, a renegociação das dívidas, e a inclusão em programas dos governos 
destinados para a próxima safra”. É possível que sejam justamente estas as finalidades das suas 
investidas na apropriação das terras na região e o que mais incomoda, ao contrário do que afirmam, 
é a queda dos preços das suas terras, provocada pela situação litigiosa, pois os pequenos e médios 
produtores da região apontam como fonte de enriquecimento muito superior à principal atividade 
que muitos praticam a mais de uma década, a agricultura, a exorbitante alta nos preços de suas 
terras. Se isso ocorre com os pequenos, com os grandes, certamente não é diferente. 

E quanto aos compromissos firmados com os bancos públicos, assim se comportam, 
conforme a matéria do Jornal Nova Fronteira: 

 
Terça-feira, 30, é o último dia para a renegociação das dívidas rurais. Apesar das inúmeras vantagens 
concedidas, muitos agricultores da região Oeste ainda não compareceram as agências do Banco do Brasil (BB) 
para fazer a adesão. (...) Segundo o superintendente do Banco do Brasil (BB) de Barreiras, José Maria Araújo, 
menos de 40% dos produtores procuraram suas agências para aderirem à renegociação. Ele falou também que o 
prazo para adesão a renegociação prevista na MP 432 é até o dia 30/09, sendo que o pagamento da parcela da 
repactuação, dependendo da linha de crédito, será até o dia. (...) Araújo informou ainda que quem não aderir 
até lá, perderá direito a benefícios como ampliação de prazos de pagamento até 2025, descontos para 
liquidação e rolagem, eliminação de multas, extensão de bônus de adimplência e troca de indexadores dos 
débitos. 
Vale ressaltar que a adesão também é valida para as condições: 
-redução de juros inicialmente contratados; 
-abonos/rebates para liquidação da operação (integralmente); 
-prorrogação com alongamento do prazo final. 

                                                 
17 Assim chamados na região aqueles que tomam ou adquirirem, por meios ilícitos, determinada área dos camponeses 
geraizeiros, sem qualquer intenção de torná-la economicamente produtiva. Em seguida, contando com os préstimos do 
aparelho estatal local, estadual e até mesmo federal, “fabrica” documentação ilícita, com a qual transfere a terra para 
terceiros. 
18 Jornal Nova Fronteira, Barreiras, 09.05.2008. (por: Hebert Regis). 
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Mas é bom ficar atento, pois restam apenas mais dois dias úteis para que o agricultor rural procure renegociar 
suas dívidas. Dessa forma ele ficará apto a pegar novos empréstimos rurais para investir em suas terras19. 

 
Cabe destacar que nem os incentivos, que parecem indicar um pedido de favor da parte do 

banco, são capazes de atrair os devedores a darem satisfação ao credor sobre seus débitos. 
Mas também não é difícil encontrar explicação para a postura dos devedores do setor 

agrícola. Estes integrantes das oligarquias rurais estão muito seguros da eficiência da bancada 
ruralista (bancada de deputados proprietários e/ou que representam os interesses desses) e do quanto 
os governos historicamente cedem às suas reivindicações. 

 
A Deputada Jusmari Oliveira foi recebida em audiência nesta terça-feira (17/04), pelo Ministro da Agricultura, 
Reinhold Stephanes, juntamente com o presidente e vice-presidente da subcomissão para tratar de 
endividamento rural da Comissão de Agricultura da Câmara dos Deputados, os deputados Ronaldo Caiado e 
Luiz Carlos Heinze, apresentando ao Ministro, algumas propostas emergenciais que precisam ser 
implementadas para aliviar as pressões existentes sobre o setor rural em relação ao vencimento de dívidas 
previstas para o ano de 2007. 
Dentro das questões levadas ao Ministro, está o pedido de prorrogação de prazo de vencimento para liquidação 
das parcelas de pesa, securitização e recoop, fixado para 30/04, tendo em vista que ainda não foi autorizado o 
recebimento da parcela de securitização com desconto, em operações contratadas fora do Banco do Brasil, a 
prorrogação do prazo de adesão para renegociação de dívidas contratadas na região da Agência de 
Desenvolvimento do Nordeste (ADENE), vencida no último dia 31/03, a suspensão do vencimento de todas as 
parcelas vencidas e vincendas em 2007 pelo prazo de até 180 dias, para que Governo e Comissão de 
Agricultura possam fazer um diagnóstico do endividamento dos produtores rurais e por último, a suspensão das 
cobranças por parte da Procuradoria Geral da Fazenda Nacional, de dívidas rurais transferidas para a sua 
responsabilidade. 
Jusmari pediu ao Ministro "urgência" na adoção das medidas solicitadas e acrescentou: "na região nordeste, 
muitos produtores deixaram de fazer a opção de renegociação de suas dívidas, por falta de informação por 
parte dos bancos, e também por conta do atraso na edição das normas, fato que tem ocorrido também em 
relação às parcelas de securitização e pesa vencidas em 2005 e 2006, que até o momento, não estão sendo 
financiadas pelo BNB, mesmo com a autorização contida nos artigos 15 e 15-A da lei nº 11.322, de 2006". 
A deputada comentou também os procedimentos de cobranças realizados pela PGFN, acrescentando: "o 
governo não pode permitir “este tipo de ação por parte da PGNF, bloqueando contas bancárias de pequenos 
produtores rurais que muitas vezes sobrevivem com a aposentadoria e ameaçando de tomar suas terras através 
de execução fiscal”. O Ministro se sensibilizou com os problemas e prometeu que levaria o assunto ao 
presidente Lula na próxima semana e também trataria do assunto com o Ministro da Fazenda, Guido 
Mantega20. 

 
Qualquer associação dessa matéria com a anterior não parece tratar-se de mera coincidência. 

Em levantamento feito nas publicações desse jornal, nos anos de 2007, 2008 e 2009, é muito 
marcante a repetição do ciclo: liberação de créditos pelo governo; cobrança pelos bancos com os 
respectivos incentivos aos possíveis pagantes; o não comparecimento dos devedores para pagarem 
ou renegociarem; e, finalmente, a organização da caravana de parlamentares (no caso só Jusmari, 
mas costumeiramente vão em maior quantidade) a exercerem pressões ao Executivo pela anistia dos 
débitos dos seus representados. Interessante ainda a menção que faz aos devedores, incluindo-os no 
grupo dos “pequenos produtores”. Esta estratégia tem sido utilizada pelos ruralistas para usurpar 
recursos públicos do Estado, obter todo tipo de benefícios – e o discurso que tem embasado a 
pressão pela mudança no Código Florestal é um exemplo disso. O que se observa, é que os 
pequenos estão à margem do modelo agrícola brasileiro e as referidas reivindicações destinam-se 
aos grandes que, na região estudada, investem sobre os pequenos com vistas a expropriá-los. 

Nos aspectos concernentes às relações de trabalho, verifica-se que as condições oferecidas 
aos trabalhadores, são, de modo geral, desumanas, e mesmo assim, entendem que os órgãos 
públicos de fiscalização, quando aparecem, incomodam muito e, portanto, escolhem a substituição 
da mão de obra braçal pelo trabalho mecanizado na maioria das atividades do processo produtivo, 
como medida mais viável. 

                                                 
19Jornal Nova Fronteira, Barreiras, 26.09.2008. (por: Elisângela Rosa). 
20Jornal Nova Fronteira, Barreiras, 18.04.2007. (por: Creudson Cruz). 
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No que diz respeito aos impactos ambientais do agronegócio na região, nota-se um quadro 
de extrema gravidade. Fruto do total descaso do Estado para com a fúria arrasadora do agronegócio 
presencia-se uma situação de degradação generalizada do meio ambiente na região. Nem mesmo o 
que determina a lei, a questionável reserva legal para as áreas de cerrados21, é cumprido pelas 
empresas do agronegócio. Nas áreas onde se concentra as atividades agrícolas, causa fadiga a 
monótona e homogênea paisagem, desprovida de qualquer cobertura vegetal natural. Os 
desmatamentos foram generalizados, assim como os aterramentos de nascentes de riachos e veredas 
e os despejos de venenos nos solos são da mesma forma indiscriminados, culminando num conjunto 
de agressões às riquezas naturais rumo à arenização e à morte geral.22 

Recentemente, o Ministério Público Estadual iniciou algumas providências, investigando 
104 empresas agrícolas detentora de áreas acima de dez mil hectares, quanto ao cumprimento da 
legislação ambiental. Isso tem provocado um apavoramento dos empresários, os quais afirmam que 
medidas como essas vão inviabilizar a geração de empregos, as atividades produtivas, causar pane 
na produção de commodities, ou seja, comprometerão o modelo por eles posto em prática. 

Na contramão dessa investida do Ministério Público, as empresas vêm exercendo pressões 
ao Governo Federal para o melhor aparelhamento do Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos 
Recursos Naturais Renováveis (IBAMA). Não se trata, pois, de tornar esse órgão mais eficiente na 
sua missão fiscalizadora, e sim, de torná-lo mais ágil na concessão de licenças para os 
desmatamentos. Haja vista, só recentemente, buscarem o cumprimento dessa exigência legal. 
Historicamente (e muito recorrente nos dias atuais), os desmatamentos se faziam sem qualquer 
controle do poder público.  

Com o recente aumento das exigências legais, o descompasso tem surgido entre a fúria das 
empresas pela continuidade dos desmatamentos e a falta de aparelhamento dos órgãos ambientais. 

 
Temendo o que já se chama de uma possível pane na produção da commodity na região, os produtores, através 
da Associação de Agricultores e Irrigantes da Bahia (Aiba), percorrem os gabinetes de Brasília em busca de 
uma solução para o problema, cujo cerne está na falta de agilidade dos órgãos públicos competentes para fazer 
os licenciamentos ambientais. Ontem (27) pela manhã, o presidente da Aiba, Humberto Santa Cruz, o vice 
Sérgio Pitt e a deputada federal Jusmari Oliveira reuniram-se em Brasília com o ministro das Relações 
Institucionais, José Mucio Monteiro, para expor o problema. Em seguida, participaram de reunião com o 
ministro interino da Agricultura, Silas Brasileiro, e com o assessor especial do ministro, Gerardo Fontelles. 
Os encontros são parte de uma verdadeira cruzada que vem sendo empreendida pela entidade de classe dos 
produtores desde 2000, alertando os governos Federal e Estadual para o passivo gerado pela falta de 
equipamentos e recursos humanos de órgãos como o IBAMA para agir com celeridade em processos como os 
de averbação de reserva legal. Essa demora deixa o produtor que já cumpre a lei, preservando a reserva legal, 
vulnerável às penalidades por não possuir a autorização para supressão vegetal e licenciamento ambiental, o 
que, na maioria dos casos, pode levar anos para acontecer. 
O ministro José Mucio Monteiro entregará ao presidente Lula, na próxima segunda - feira (01), uma carta 
assinada pela Aiba e pela Deputada Jusmari Oliveira, dando ciência da situação na região e da “inoperância do 
IBAMA”. Os produtores pedem a interveniência do presidente na formalização de um Termo de Compromisso 
Tripartite (Aiba, Governo Federal/IBAMA e Governo do Estado da Bahia/Sema) que estabeleça metas e 
condições para a regularização das áreas da região. Além disso, a suspensão imediata do embargo a fim de 
garantir o plantio nesta safra. 
Em Formosa do Rio Preto, a 1,1 mil quilômetros de Salvador, a Operação Veredas teve a participação pessoal 
do Ministro do Meio Ambiente, Carlos Minc, em uma das blitze, no dia 06 de novembro. O saldo da operação 
na região, divulgado pelo Ministério do Meio Ambiente, foi de 57 mil hectares de terras embargadas, R$ 33,6 
milhões de reais em multas, apreensão de 27 máquinas agrícolas, quatro caminhões, oito motosserras, dois 
silos, dois geradores e 124 toneladas de soja.23 
 

                                                 
21A legislação ambiental vigente, Código Florestal (Lei Federal n0 4.771, de 1965), estabelece um percentual mínimo de 
20% e 35% de reserva legal em propriedades rurais localizadas no bioma Cerrado e áreas de Cerrados inseridas na 
Amazônia Legal, respectivamente. 
22 “O termo arenização foi proposto por Suertegaray (1987) para caracterizar o fenômeno de degradação e perda da 
produtividade que ocorre nestes solos, definindo-o como o processo de retrabalhamento de depósitos areníticos não 
consolidados, conferindo mobilidade aos sedimentos não protegidos pela vegetação e distinguindo-o do fenômeno da 
desertificação” (ROVEDDER et. al, 2005, p.501). 
23 Jornal Nova Fronteira, Barreiras, 30.11.2008. (por: Catarina Guedes). 
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Ressalta-se que medidas como essa só têm sido tomadas recentemente e não representam 
efetividade significativa frente à grande frequência dos descumprimentos da legislação ambiental, 
enfatizadas por interlocutores que apontam como regra a desobediência das determinações legais. 
Isto fica demonstrado, no que consta da citação acima, na movimentação da classe dos grandes 
proprietários de terra para garantir a continuidade das investidas que historicamente praticaram sem 
empecilhos. 

Como desfecho dos embates entre empresas e órgãos do poder público, tem-se o seguinte: 
 

Como fruto da parceria entre Governo e Aiba, no dia 29.05.2009, foi anunciado e publicado pelo Governo da 
Bahia o Decreto n° 11.558/2009, aprovando o Plano Estadual de Adequação Ambiental dos Imóveis Rurais. 
Para segurança e balizamento dos trabalhos a serem implementados pelo Plano em todos os níveis dos órgãos 
ambientais, no último dia 05.06.2009, em Caravelas, no Sul da Bahia, foi assinado um Protocolo de Intenções 
entre Governo do Estado, IBAMA e Ministério do Meio Ambiente, na presença do Presidente Lula, para, no 
prazo de 60 dias, ser transformado em Convênio de Cooperação Técnica, ratificando o modelo de Adequação e 
Regularização Ambiental dos Imóveis Rurais instituído pelo Governo da Bahia através do decreto24. 

 
Fica demonstrada, portanto, a grande receptividade do Estado classista às demandas das 

oligarquias rurais, ou até mesmo, pode-se afirmar, da convergência de projetos para o país, visível 
no modelo de desenvolvimento em prática de forma combinada por ambas as forças. 

Neste sentido, são visíveis as vultosas cifras que sangram dos cofres públicos para a 
instalação da infraestrutura que viabilize as atividades e atendam as expectativas empresariais; os 
investimentos diretos na forma de subsídios e anistias às dívidas do empresariado agrícola e a alta 
renda absoluta da terra25, que a sociedade paga à classe detentora das propriedades do solo. Tem-se, 
como exemplo localizado, o alto impacto negativo da concentração fundiária, e em decorrência, a 
grande diminuição da produção de alimentos e a respectiva alta dos preços após a investida 
privatizante das terras, 

 
Quem não se lembra do tempo que Santa Maria da Vitória produzia gêneros de 1a necessidade; e do cais 
tomado por sacos e sacos de feijão, mamona, milho, algodão, farinha e fardos de rapadura; e das feiras onde 
abundavam os maxixes, quiabos, alface e abóbora? 
Depois que nossa cidade foi invadida pelos novos ‘cowboys americanos’ – se dizem pioneiros que vieram 
ocupar estas terras ‘sem dono’ (para eles) – tudo isso sumiu, restando apenas no cais uns poucos montes de 
areia lavada e uns poucos casalzinhos de namorados, de carro, à noite. Porque isso aconteceu? 
Nos anos 70, surgiu um plano econômico do governo para exploração da região nos moldes da economia 
capitalista avançada, cujos ‘cowboys’ são seus representantes. O capital precisava expandir-se e assim o fez. 
Vejamos os ‘benefícios’ que isso nos trouxe: em 1967, 87,6% dos estabelecimentos eram de minifúndios ou 
pequenos produtores e ocupavam 44,28% da área do município. Em 1980, o número de estabelecimentos 
minifundistas cai para 73,58% enquanto a área que estes detinham baixou para 33,45% da área total em 1980. 
Os posseiros, por sua vez, que eram 31,8% do número de estabelecimentos e ocupavam 7% da área total em 
1967, caiu em 20,7% de estabelecimentos e em 2,5% da área ocupada em 1980. Por outro lado, a área ocupada 
com lavoura decresceu em 27,75% de 1975 para 1980. Com esse número de concentração da terra e sabendo 
que os produtores (posseiros, arrendatários, pequenos proprietários, etc.) produzem 70% dos alimentos da 
Bahia, fica claro porque caíram os índices dos gêneros de primeira necessidade. 
Com o fechamento das áreas ‘livres’ dos gerais, os pequenos produtores foram obrigados a reduzir a área 
utilizada para a lavoura como forma de ‘racionalização’ de suas terras para o criatório...  
“... Sendo nossa área uma área agrícola é interessante ver que o número de pessoas economicamente ativas 
ocupadas na agricultura caiu de 17.128 pessoas em 1975 para 11.325 em 1980. E espero que não me venham 
falar que aumentou o número de empregos agrícolas na região (Por: Gal, Fernando e Cezar, in O Posseiro, no 
40, p.4, julho/1983).26. 
 
O texto acima faz referência ao caso específico do município de Santa Maria da Vitória, mas 

pode ser projetado também para os demais municípios do oeste baiano atingidos pela investida 

                                                 
24 Jornal Nova Fronteira, Barreiras, 09.06.2009. 
25“É a renda obtida pelo “exercício do monopólio de uma classe ou fração de classe sobre a terra”. (...) Esta classe só a 
coloca para “produzir mediante a cobrança de um tributo, permitindo assim que mesmo o ‘pior solo’ (que não paga 
renda) possa também auferir renda” (OLIVEIRA, 1986, p.77). 
26 Observação: os dados aludidos são do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). 
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privatizante da terra. E, dentre os problemas surgidos há o desordenado aumento da população de 
cidades regionais, a enfrentarem o desenfreado aumento de problemas típicos das grandes cidades 
brasileiras, dentre eles a violência que atinge principalmente a juventude nessas cidades e o elevado 
índice de indigência da população. 

Os jornais locais, com muita frequência, noticiam as ocorrências e os aumentos de roubos de 
veículos, de consumo e tráfico de droga, de assaltos às pessoas e aos estabelecimentos comerciais, e 
muitas outras. É muito frequente, na cidade de Barreiras, a população em gigantescas passeatas em 
protestos pedindo paz. Porém, como solução para estes problemas, as elites locais apontam a 
construção de presídios maiores e o aumento do contingente policial, motivo de insistentes 
reivindicações ao poder público. O que não há é o uso dessa mesma união de forças para reivindicar 
melhor estrutura e serviços públicos para as cidades que possam garantir melhoria na qualidade de 
vida da população que mora nas periferias, assim como para a realização da reforma agrária que 
possa garantir a fixação dos camponeses na terra. 
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