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RESUMO 

 

A eucaliptocultura é uma atividade em expansão no mundo e no Brasil, permeada por debates 

controversos, que atingiu o Sudoeste de Goiás na década de 1980, mas expandiu-se a partir dos 

anos 2000, constituindo verdadeiras paisagens de “florestas” no Cerrado. Esse trabalho 

objetivou compreender a dinâmica espacial da eucaliptocultura no Sudoeste de Goiás, 

pressupondo que a atividade é complementar nos circuitos espaciais produtivos de grãos e 

carnes, consolidados na região, e que sua expansão regional ocorreu em áreas marginais. A 

apreciação da eucaliptocultura em diversas partes do mundo e do Brasil permitiu identificar as 

principais variáveis de sua dinâmica espacial, quais sejam os atores, o sistema técnico, as 

finalidades da produção e o espaço herdado. A análise espacial da atividade no Sudoeste de 

Goiás se pautou na interpretação das ações dos atores, protagonistas e coadjuvantes, que 

produzem para determinada finalidade de produção, conduzindo diversos sistemas técnicos, 

sobre as diferentes porções do espaço herdado regional. Diversas combinações desses 

elementos de análise resultaram na espacialização de arranjos espaciais que, dialeticamente, 

promoveram a reconfiguração do espaço herdado. Os resultados dessa análise indicam que as 

agroindústrias de grãos e carnes, localizadas em Rio Verde, iniciaram e expandiram o cultivo 

de eucalipto para o seu suprimento energético, no entorno de suas unidades, geralmente em 

áreas marginais, promovendo impactos socioeconômicos e ambientais. Disponibilidade de 

crédito para a implantação de “florestas”, expectativa de aumento da demanda e alto preço da 

lenha incentivaram pequenos, médios e grandes produtores a plantarem eucalipto em outros 

municípios, a partir de 2005, como Jataí, Serranópolis, Mineiros e Santa Rita do Araguaia, onde 

os eucaliptais substituíram pastagens extensivas, portanto, áreas subutilizadas ou 

marginalizadas pelo processo produtivo dominante. As características do meio físico dessas 

áreas, principalmente os solos arenosos, lhes conferem dinâmica ecológica vulnerável à 

produção agrícola intensiva. Quando conduzidos sob manejo recomendado, os eucaliptais 

permitiram a diversificação produtiva dos estabelecimentos agropecuários e são indicados para 

uso e recuperação de áreas de baixo potencial agrícola. Mas quando submetidos a manejo 

inadequado, os eucaliptais apresentam solo exposto, redução da fertilidade e da matéria 

orgânica do solo nas áreas marginais. A espacialização da eucaliptocultura promoveu, ainda, 

valorização financeira, inserção subordinada e complementar na produção regional e cooptação 

pelo capital produtivo e financeiro das áreas marginais, reconfigurando essas porções do espaço 

herdado. Contudo, o aumento da área plantada, inclusive pelas maiores agroindústrias 

consumidoras, resultou no aumento da produção de lenha, o principal produto da 

eucaliptocultura no Sudoeste de Goiás, acima da demanda regional, a partir do ano de 2014. 

Nesse contexto, iniciou-se uma crise, quando a oferta aumentou, os preços baixaram, viveiros 

fecharam e produtores não encontraram mercado para seus produtos. Em algumas áreas, a 

combinação de produtores endividados, desprovidos de conhecimento técnico, solos muito 

arenosos derivados de arenitos friáveis, declividades acentuadas, materiais genéticos 

inadequados às condições ecológicas, logística inadequada e redução de demanda por lenha 

gerou alta vulnerabilidade ecológico-econômica. O eucalipto transformou-se, de símbolo da 

esperança, em decepção para grande parte dos produtores do Sudoeste de Goiás. 
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ABSTRACT 

 

 
Eucalyptus cultivation is an expanding activity in the world and in Brazil, permeated by 

controversial debates, which reached Southwest of Goiás in the 1980s, but expanded from the 

2000s, constituting true "forest" landscapes in the Cerrado. This work aimed to understand the 

spatial dynamics of eucalyptus culture in the Southwest of Goiás, assuming that the activity is 

complementary in the productive space circuits of grains and meats, consolidated in the region, 

and that its regional expansion occurred in marginal areas. The appreciation of eucalyptus 

cultivation in various parts of the world and Brazil allowed us to identify the main variables of 

its spatial dynamics, namely, the actors, the technical system, the purposes of production and 

the inherited space. The spatial analysis of the activity in the Southwest of Goiás was based on 

the interpretation of the actions of the actors, protagonists and supportings, that produce for a 

certain purpose of production, conducting diverse technical systems, on the different portions 

of the regional inherited space. Several combinations of these elements of analysis resulted in 

the spatialization of spatial arrangements that, dialectically, promoted the reconfiguration of the 

inherited space. The results of this analysis indicate that the grain and meat agroindustries 

located in Rio Verde started and expanded eucalyptus cultivation for their energy supply, 

around their units, usually in marginal areas, promoting socioeconomic and environmental 

impacts. Availability of credit for the implantation of "forests", expectation of increased 

demand and high price of firewood encouraged small, medium and large producers to plant 

eucalyptus in other municipalities, starting in 2005, such as Jataí, Serranópolis, Mineiros and 

Santa Rita do Araguaia, where the eucalyptus trees replaced extensive pastures, therefore, areas 

underutilized or marginalized by the dominant productive process. The physical characteristics 

of these areas, especially the sandy soils, give them ecological dynamics vulnerable to intensive 

agricultural production. When conducted under recommended management, the eucalyptus 

allowed the productive diversification of agricultural establishments and are indicated for use 

and recovery of areas with low agricultural potential. However, when submitted to inadequate 

management, eucalyptus presents exposed soil, reduced fertility and soil organic matter in 

marginal areas. The spatialization of eucalyptus cultivation also promoted financial 

valorization, subordinate and complementary insertion in the regional production and 

cooptation by the productive and financial capital of the marginal areas, reconfiguring these 

portions of the inherited space. However, the increase in planted area, including the largest 

consumer agroindustries, resulted in an increase in the production of firewood, the main product 

of the eucalyptus plantations in the Southwest of Goiás, above regional demand, starting in 

2014. In this context, a crisis began, when supply increased, prices fell, nurseries closed and 

producers found no market for their products. In some areas, the combination of indebted 

producers, lacking in technical knowledge, very sandy soils derived from friable sandstones, 

high slopes, genetic materials inadequate to ecological conditions, inadequate logistics and 

reduced demand for firewood generated high ecological and economic vulnerability. 

Eucalyptus became a symbol of hope in disappointment for most of the producers in the 

Southwest of Goiás. 

 

Keywords: eucalyptus; spatial dynamics; Southwest of Goiás; marginal areas. 
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INTRODUÇÃO 

 
 

O “setor florestal” compreende as atividades primárias – extrativismo e silvicultura 

–, secundárias – agroindústrias e indústrias – e terciárias – comércio e serviços – relacionados 

aos produtos florestais madeireiros ou não madeireiros, incluindo florestas naturais e/ou 

plantadas. 

A silvicultura é a parte do setor florestal que se refere ao plantio e à exploração de 

florestas. Pode ser definida como a ciência ou arte que trata do cultivo de áreas florestais ou, 

ainda, como a ciência ou arte que trata do crescimento e da reprodução do bosque, baseado em 

sua permanência (KOLLER; MARTINS, 1972). O objeto da silvicultura são os métodos 

naturais e artificiais de regeneração e com o melhoramento dos povoamentos florestais 

(TAYLOR, 1969). 

Outros termos bastante difundidos são “reflorestamento” e “plantações florestais”. 

O termo reflorestamento tem um sentido mais restrito, pressupondo o plantio em área 

anteriormente florestada, especialmente com a finalidade recuperativa, enquanto o termo 

“plantios florestais” é mais amplo e, portanto, mais utilizado. 

A observação semântica constitui preocupação, já que a escolha de um termo indica 

que a linguagem pode estar impregnada de uma postura pré-concebida diante da 

eucaliptocultura. Nessa linha, cabe a ressalva de que, ao se dirigirem às áreas plantadas com 

eucalipto, os críticos, chamam-nas de “monoculturas de eucalipto”, enquanto os simpatizantes 

e representantes do setor chamam-nas de “florestas de eucalipto”. Nesse trabalho, buscar-se-á 

chamá-las, simplesmente de áreas plantadas com eucalipto, termo de maior isenção, além de 

mais relacionado às pretensões desse trabalho, que são vinculadas à análise da dimensão 

espacial da atividade. 

Nesse contexto, segundo a definição da Food and Agriculture Organization of the 

United Nations (FAO, 2012), floresta é uma área medindo mais de 0,5 ha com árvores maiores 

que 5 m de altura e cobertura de copa superior a 10%, ou árvores capazes de alcançar estes 

parâmetros in situ, exclusive terra que está predominantemente sob uso agrícola ou urbano 

(FRA, 2015). Os engenheiros florestais consideram as plantações de eucalipto como florestas, 

mas o fato de a própria definição da FAO excluir áreas de uso agrícola, causa confusão de 

entendimento para outras áreas. 

Na Austrália, além da importância econômica da exploração do eucalipto, a árvore 

é símbolo cultural, aludida em várias artes e componente fundamental de vários sistemas 
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naturais, estando presente, sobretudo, em toda a costa leste sob várias condições edafoclimáticas 

(HAMILTON et al., 2008). Apenas os ambientes de altas montanhas e osdesertos australianos 

não possuem florestas de eucaliptos. 

As áreas destinadas ao cultivo de árvores no mundo vêm crescendo em todas as 

regiões, desde a década de 1960, e se expandindo da América do Norte e Europa para áreas da 

Ásia, África e América Latina, devido ao aumento da demanda por produtos florestais, paralelo 

à redução de sua oferta advinda de vegetação nativa. A partir da década de 1990 e, sobretudo, 

do ano 2000, no contexto da mundialização do capital (CHESNAIS, 1996) e hegemonia do 

mercado e da técnica (BERNARDES; FERREIRA, 2003; HARVEY, 2011), esse crescimento 

associou-se aos investimentos tecnológicos e à modernização produtiva, aos empreendimentos 

industriais e financeiros, à atuação do Estado, à alta produtividade e adaptação de alguns 

gêneros, especialmente do eucalipto, em ambientes tropicais e ao crescente poder das 

corporações do setor florestal (PEDREIRA, 2004; SUERTEGARAY, 2008). 

No ano 2000 a área plantada com formações florestais no mundo ultrapassava os 

cem milhões de hectares, o que correspondia a aproximadamente 3% da área total de  florestas. 

Nesse ano, os cinco maiores produtores eram China, Rússia, Estados Unidos, Índia e Japão e a 

sua principal destinação era a produção de celulose. 

Apenas três anos depois, em 2003, essa área já alcançava quase duzentos milhões 

de hectares e a Índia passou a ocupar a segunda posição entre os maiores produtores, além de 

ser o país que possuía o maior percentual de área plantada com formações florestais em relação 

às florestas nativas (VITAL, 2007). A China manteve a primeira posição no ranking, além de 

ampliar, anualmente, as importações de madeira e celulose. 

No Brasil, as áreas de árvores plantadas aumentaram a uma taxa média de 3% ao 

ano, entre 2005 e 2015, atingindo sete milhões e oitocentos mil hectares em 2015, dos quais 5,6 

milhões abrigam eucaliptocultura (IBÁ, 2016), tornando o país o segundo maior produtor 

comercial do mundo. Além disso, comparativamente a outras culturas, o eucalipto tem a quarta 

maior área plantada no Brasil, atrás somente da soja, com 32 milhões de hectares, do milho, 

com 15, e da cana-de-açúcar, com 10 milhões de hectares plantados (IBGE, 2016). 

A eucaliptocultura comercial no Brasil, em geral, é feita em um ciclo de sete anos, 

quando conduzida a rebrota com a possibilidade de até três. Seus produtos são usados para 

diversas finalidades, especialmente energia e matéria-prima industrial, cada uma delas 

caracterizada por um processo produtivo com implicações espaciais específicas. Contudo, 
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predomina grande concentração espacial entre as áreas plantadas, as unidades industriais e o 

mercado consumidor, devido ao peso da madeira, que inviabiliza financeiramente o transporte 

a grandes distâncias. 

Tradicionalmente concentradas no sudeste e sul do país, a partir de 2005 os 

eucaliptais passaram a figurar, com muita frequência, nas paisagens sul-matogrossenses, 

maranhenses, tocantinenses e de algumas regiões goianas, em especial do Sudoeste de Goiás. 

Esse processo de espacialização ocorre em meio a um acirrado debate sobre os impactos 

positivos e negativos da eucaliptocultura (LIMA, 1996; HASSE, 2008), abalizado, sobretudo, 

por economistas e engenheiros florestais. 

Nesse contexto, a análise geográfica pode contribuir para a compreensão do 

crescimento, expansão e dinâmica espacial da eucaliptocultura e suas consequências 

socioambientais, ao viabilizar um caminho analítico multidisciplinar, que abranja as dimensões 

físico-ecológica e socioeconômica, inspirando-se nas teorias, conceitos e caminhos 

metodológicos propostos por Dolfuss (1973), George (1972), Ab’Sáber (2003), Milton Santos 

(1996; 1997a; 1997b; 2006), Moreira (2007) e Coelho (2001). 

Quanto ao método de investigação, buscar-se-á partir das situações reais, concretas 

do desenvolvimento material, produtivo e historicamente determinado, empiricamente visíveis, 

pressupondo que estão em constante mudança (MARX; ENGELS, 2001), na transformação dos 

elementos naturais em condições de produção que, por sua vez, condicionam relações de 

produção. 

Nessa perspectiva, a identificação e a análise da espacialização da eucaliptocultura 

em vários lugares permitiram reconhecer variáveis de sua dinâmica espacial, quais sejam: os 

agentes socioeconômicos e políticos, muitas vezes com interesses divergentes e até contrários, 

que dirigem e executam as ações; o sistema produtivo em si, composto por uma base técnica 

direcionada às diversas finalidades da produção de eucalipto e, por fim as características e 

condições, inclusive naturais, de cada porção do espaço precedentes à incorporação da 

atividade. 

Em suma, adotando-se uma analogia aos elementos teatrais, a dinâmica espacial da 

eucaliptocultura tem como variáveis: os atores, desenvolvendo roteiros de um sistema 

produtivo, em um palco determinado. As infinitas combinações de diferentes atores, sistemas 

produtivos e lugares resulta em lógicas espaciais distintas e particulares, que podem ser 

identificadas em escalas nacionais, regionais, municipais, até o nível de estabelecimentos 

agropecuários, resguardadas as conexões mundiais, como a forte influência de atores 
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hegemônicos, empresas multinacionais e o Estado e de técnicas mundializadas, como a 

clonagem. Tal lógica espacial pode resultar em algumas regiões especializadas (SANTOS; 

SILVEIRA, 2001), cujo mais nítido exemplo é representado pelo “espaço produtivo da 

celulose”, que tem o eucalipto como cultura principal no Brasil. 

Este estudo, embora faça menções a outros países e regiões, foi focado na 

microrregião Sudoeste de Goiás, representada na Figura 1, que abrange dezoito municípios e 

estende-se por mais de cinco milhões de hectares. A análise conjunta dos elementos do meio 

físico-ecológico permite dividir o Sudoeste de Goiás em dois compartimentos topográficos, 

cuja explicação e compreensão é importante para os propósitos da análise aqui empreendida. 

São eles os “chapadões” e as “depressões”. 

Nos chapadões regionais, delimitados por bordas escarpadas e altimetrias mais 

elevadas, predominam relevo plano e solos argilosos. Eles se estendem por cerca de 60% da 

região. Nas depressões, compostas por depressões interplanálticas e periférica, dominam 

maiores densidades de drenagem, relevo suave-ondulado e solos arenosos oriundos de litologia 

arenítica, exposta pelos processos de dissecação a partir do período Terciário. Em ambos 

compartimentos predominam solos de baixa fertilidade natural. 

A apropriação social e a formação territorial do Sudoeste de Goiás foram 

consoantes a essas características naturais. A partir dos anos 1990, a agricultura mecanizada de 

moderna base técnica concentra-se, quase exclusivamente, nos chapadões, cujas características 

viabilizam a produção mecanizada e favorecem a correção e adubação do solo. As depressões, 

cujas características dificultam a mecanização e a produção de culturas anuais intensivas, 

abrigam tradicionais pastagens extensivas, geralmente desprovidas de técnicas introduzidas 

pela “modernização da agricultura”, ou alguns remanescentes de vegetação do Cerrado. Por 

isso, pode-se afirmar que as depressões constituem “áreas marginais” ao processo produtivo 

dominante consolidado no Sudoeste de Goiás. 

A incursão da eucaliptocultura na região tem ocorrido predominantemente em 

algumas dessas áreas marginais, de forte fragilidade potencial1, com solos arenosos muito 

limitados ao uso agrícola. Ademais, a produção de energia para as agroindústrias baseadas na 

soja, no milho e na produção de carnes é a principal finalidade produtiva do eucalipto no 

Sudoeste de Goiás. Assim, a localização da eucaliptocultura prevalece em áreas marginais e sua 

finalidade de produção é apenas compor um insumo energético no processo produtivo 

1 Na perspectiva de ROSS (1994), baseada naquela de Tricart (1977), os graus de fragilidade potencial são 

inerentes à vulnerabilidade dos meios naturais. Quando apropriados por determinado tipo de uso, os meios passam 

a ser classificados com graus de fragilidade ambiental, isto é, relação entre a fragilidade “natural” e o uso social. 
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dominante, de modo que se pode afirmar que a eucaliptocultura desempenha um papel 

coadjuvante no cenário do agronegócio sudoestino. 

 

Figura 1 – Mapa de localização da microrregião Sudoeste de Goiás 

 
Fonte: a autora. 
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Dessa maneira, tomou-se como hipótese a ideia de que a dinâmica espacial da 

eucaliptocultura no Sudoeste de Goiás está relacionada: 

– às políticas creditícias do Estado e às agroindústrias do circuito espacial produtivo regional, 

dominado pelos grãos e carnes, o que promove a captura pelo capital financeiro e industrial e a 

imposição da lógica do lucro às áreas em que a atividade se espacializa, bem como o 

fortalecimento do referido circuito; 

– às áreas marginais, o que promove forte fragilidade ambiental, pois elas apresentam uma 

dinâmica natural limitante ao uso intensivo, além de se tornarem subordinadas à lógica do lucro. 

A importância da pesquisa deve-se, em síntese, à perspectiva da análise integrada e 

muldimensional na compreensão do fenômeno; ao preenchimento de uma lacuna relativa à 

inexistência de uma leitura espacial da eucaliptocultura em Goiás; à ênfase dada aos subespaços 

“marginais”, marginalizados também nas pesquisas sobre a modernização da agricultura; ao 

apontamento de consequências da espacialização da eucaliptocultura; à indicação de alguns 

impactos da produção de eucalipto, principalmente nos solos arenosos das depressões, 

considerados mais frágeis, e no subsídio ao estabelecimento de orientações a partir das quais a 

eucaliptocultura poderá se desenvolver sem o comprometimento da dinâmica natural do 

Cerrado e da justiça social no Sudoeste de Goiás. 

O objetivo geral da pesquisa foi o de compreender a dinâmica espacial, e 

consequências socioambientais, da eucaliptocultura no Sudoeste de Goiás, especialmente nas 

áreas marginais, sobretudo entre 2000 e 2015. Os objetivos específicos, de investigação e de 

sua exposição no trabalho, respectivamente, foram: 

– identificar e caracterizar as principais variáveis da dinâmica espacial da eucaliptocultura; 

– reconhecer e descrever a dinâmica espacial das regiões especializadas dos segmentos 

produtivos2 de que a eucaliptocultura é protagonista no Brasil, diferenciando-as quanto às 

variáveis. 

No Sudoeste de Goiás: 

– identificar e apresentar as características do espaço herdado, com ênfase nas áreas 

marginais; 

– reconhecer e caracterizar atores, sistema técnico e finalidades da produção de eucalipto; 

– detectar e descrever o processo de espacialização da eucaliptocultura; 

– identificar e caracterizar os arranjos espaciais vinculados às áreas plantadas com eucalipto; 
 

2 Os principais segmentos do setor florestal são: papel e celulose, lenha industrial, carvão vegetal, madeira 

serrada e painéis, segundo a IBÁ (2014). 
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– averiguar e avaliar consequências socioeconômicas e ambientais da espacialização da 

eucaliptocultura. 

Desse modo, onde, quando, como e por que ocorre, quem promove e quais 

consequências advêm da expansão das plantações de eucalipto, e especialmente da 

eucaliptocultura no Sudoeste de Goiás, sob o viés geográfico, constituem as preocupações 

centrais desse trabalho. 

O trabalho está dividido em cinco capítulos. 

O primeiro capítulo apresenta e dialoga com algumas formulações teóricas 

passíveis de serem utilizadas para a compreensão da eucaliptocultura, elenca pressupostos 

teóricos e metodológicos a partir dos quais foi desenvolvida a sua análise espacial, estabelece 

o modelo analítico para a apreensão da dinâmica espacial dessa atividade, formulado após 

análise dos casos concretos da produção material, e descreve os procedimentos metodológicos 

utilizados na pesquisa. 

O segundo capítulo é focado na explicação das principais variáveis da dinâmica 

espacial da eucaliptocultura, expondo seus atores, sistemas técnicos e finalidades da  produção. 

Ademais, apresenta um espaço produtivo especializado, a região do Extremo Sul baiano, cuja 

dinâmica espacial é centrada no eucalipto. 

O Capítulo 3 aborda o processo de espacialização da eucaliptocultura pelo mundo, 

Brasil, Centro-Oeste e Goiás. Na sequência, caracteriza o espaço herdado, os atores, sistema 

técnico e finalidades da produção de eucalipto no Sudoeste de Goiás. 

No Capítulo 4, a dinâmica espacial da eucaliptocultura é exposta. Para isso, o 

processo de espacialização, os arranjos espaciais resultantes e a reconfiguração do espaço 

herdado no Sudoeste de Goiás da atividade são apresentados. 

O Capítulo 5 perpassa temáticas que vão desde o “mito” de que o eucalipto seca a 

água do solo ao “mico” de enriquecer plantando eucalipto, aborda polêmicas socioeconômicas 

e ambientais em torno da eucaliptocultura e foca os principais impactos, especialmente as 

mudanças de uso da terra e o comportamento da Matéria Orgânica do Solo (MOS), alertando 

para a vulnerabilidade espacial das áreas marginais, palco privilegiado da incursão da 

eucaliptocultura no Sudoeste de Goiás. 
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PARA PENSAR AS TRAMAS: 

FUNDAMENTOS TEÓRICOS E PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS 
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1 PARA PENSAR AS TRAMAS: FUNDAMENTOS TEÓRICOS E 

PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS 

 
Objeto de estudo de engenheiros florestais, tecnólogos em silvicultura, agrônomos 

e economistas, a eucaliptocultura pode ser, também, objeto da análise geográfica, a partir da 

eleição de categorias, que são entes ideais produzidos pela razão ou determinações da existência 

(SILVA, 1984) e conceitos, os quais vinculam-se à determinação de características empíricas e 

materiais gerais de um aspecto do real (BERNARDES, 2011), vinculados a uma postura 

filosófica e a uma perspectiva teórico-metodológica, que viabilizem a leitura espacial dessa 

atividade. 

Considerando que o método cientificamente correto consiste em caminhar do 

concreto para o abstrato, conforme ponderado por Marx (1982) e Marx e Engels (2001), e que 

há uma dialética entre o abstrato e o concreto, segundo postulado por Lefebvre (1983), é 

importante perpassar as formulações conceituais que se prestam à compreensão do objeto de 

estudo. Simultaneamente, é fundamental que a pesquisa viabilize a análise concreta das 

singularidades e particularidades, seguida pela classificação de elementos, o ordenamento 

lógico-conceitual e a explicação do espaço – categoria central nas formulações conceituais da 

Geografia, na linha preconizada por Soja (1993) e em diversas obras de Milton Santos –, na 

tentativa de empreender uma tipologia e uma teorização para o fenômeno abordado, que se 

preste para a compreensão de quaisquer áreas de sua ocorrência, empregando procedimentos 

indutivos seguidos por dedutivos. 

Desse modo, na busca pela apreensão da realidade em sua riqueza e complexidade, 

sob salutar vigilância epistemológica, o texto a seguir apresenta algumas formulações teóricas 

passíveis de serem utilizadas para a compreensão da eucaliptocultura, elenca pressupostos 

teóricos e metodológicos a partir dos quais será realizada a sua análise espacial, estabelece o 

modelo analítico para a apreensão da dinâmica espacial dessa atividade, formulado após análise 

dos casos concretos da produção material, e descreve os procedimentos metodológicos 

utilizados na pesquisa. 

 
1.1 O tratamento teórico dos processos produtivos agrícolas 

 
 

São várias as formulações conceituais, representativas de métodos distintos, 

elaboradas por diversos autores para apreender a dinâmica da produção agrícola e 
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agroindustrial e a articulação dos atores envolvidos. Castillo e Frederico (2010) apontam as 

seguintes: agribusiness, sistema de commodities, filiére/cadeia agroalimentar, complexo 

agroindustrial, organização em rede e redes de poder. 

Um dos termos mais utilizados para a análise da produção agropecuária é o de 

agronegócio que, juntamente com os conceitos de cadeia produtiva, cadeia agroalimentar e 

complexo agroindustrial, surge no Brasil derivado das perspectivas estadunidense, a partir dos 

estudos de Davis e Goldberg e da noção de agribusiness, e francesa, apoiada na noção de filière 

(ZYLBERSZTAJN, 2003). Embora com diferentes enfoques, os conceitos têm em comum: 

– a percepção de que as relações verticais de produção ao longo das cadeias produtivas devem 

servir de balizador para a formulação de estratégias empresariais e políticas públicas; 

– a ótica sistêmica, avaliando as relações entre os agentes através de diferentes setores da 

economia; 

– a importância das instituições e das organizações. 

Na visão de Goldberg, o agribusiness não é resultado de um plano preconcebido, e 

sim o produto de forças complexas, evolutivas e espontâneas, que engloba todos os atores 

envolvidos com a produção, processamento e distribuição de um produto. Esse sistema de 

commodities inclui o mercado de insumos agrícolas, a produção agrícola, operações de 

estocagem, processamento, atacado e varejo, demarcando um fluxo que vai dos insumos até o 

consumidor final. Ademais, o conceito engloba todas as instituições que afetam a  coordenação 

dos estágios sucessivos do fluxo de produtos, tais como as instituições governamentais, 

mercados futuros e associações de comércio (ZYLBERSZTAJN, 2003). 

Já o conceito de filière é um produto da escola de economia industrial francesa que 

se aplica à sequência de atividades que transformam uma commodity ou outro produto agrícola 

em um produto pronto para o consumidor final, isto é, a 

Cadeia (filière) é uma sequência de operações que conduzem à produção de bens. Sua 

articulação é amplamente influenciada pela fronteira de possibilidades ditadas pela 

tecnologia e é definida pelas estratégias dos agentes que buscam a maximização dos 

seus lucros. As relações entre os agentes são de interdependência ou 

complementariedade e são determinadas por forças hierárquicas. Em diferentes níveis 

de análise a cadeia é um sistema, mais ou menos capaz de assegurar sua própria 

transformação. (ZYLBERSZTAJN, 2003, p. 9). 

 

O enfoque tradicional de “cadeias” considera três subsistemas: de produção, de 

transferência e de consumo. O primeiro engloba o estudo da indústria de insumos e produção 
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agrícola; o segundo focaliza a transformação industrial, estocagem e transporte; o terceiro 

permite o estudo das forças de mercado. 

Conforme Castillo e Frederico (2010, p. 465), 

 
[...] o uso do termo “cadeia produtiva” tem por objetivo permitir ou facilitar a 

visualização, de forma integral, das diversas etapas e agentes envolvidos na produção, 

distribuição, comercialização (atacado e varejo), serviços de apoio (assistência 

técnica, crédito etc) e consumo de uma determinada mercadoria, de forma a: 1) 

permitir uma visão sistêmica, ao invés de fragmentada, das diversas etapas pelas quais 

passa um produto, antes de alcançar o consumidor final; 2) identificar “gargalos” que 

comprometam a integração dos diversos segmentos, garantindo ou promovendo a 

competitividade. 

 

Considerando os conceitos de agribusiness e de filières, Zylberstajn (2003) propõe 

avançar na formulação teórica, elaborando o conceito de Sistema Agroindustrial (SAG), cujos 

elementos fundamentais são os agentes – o consumidor, o varejo, o atacado, a agroindústria e a 

produção primária –, as relações entre eles, os setores, as organizações de apoio e o ambiente 

institucional. O SAG é visto como um conjunto de relações contratuais entre empresas e agentes 

especializados, com o objetivo final de disputar o consumidor de determinado produto. 

Ademais, o autor ressalta a importância do ambiente institucional e das organizações de suporte 

ao funcionamento das cadeias, a ideia de rede de relações e o caráter dinâmico, tornando o 

conceito de SAG amplo e aplicável a quaisquer cadeias produtivas. 

Rezende e Santos (2010, p. 34), que analisam a cadeia produtiva do carvão vegetal 

em Minas Gerais, apontam que 

o sistema agroindustrial pode ser abordado sob quatro níveis de análise: o primeiro é 

o sistema agroindustrial como um todo; o segundo é formado pelos vários complexos 

como, por exemplo, a soja, o café, o florestal, entre outros que compõem o sistema 

agroindustrial; o terceiro é o conjunto de cadeias produtivas associadas a um produto 

ou família de produtos, que constituem o complexo agroindustrial; e, finalmente, o 

quarto nível que é formado pelas unidades socioeconômicas de produção que 

participam da cadeia. 

 

Destarte, esses autores estabelecem a seguinte hierarquia decrescente: 1) sistema 

agroindustrial; 2) complexos; 3) cadeia produtiva e 4) unidades socioeconômicas. 

As análises voltadas especificamente para a silvicultura têm utilizado, 

prioritariamente, o conceito de Sistema Agroindustrial Florestal3, que é o conjunto de atividades 

realizadas pela silvicultura e extração vegetal e pelos setores a elas vinculados (BACHA, 2008). 

O SAG-Florestal é composto de quatro segmentos, conforme se apresenta na Figura 1.1. 

3 Além desse, os termos complexo florestal ou agronegócio florestal são, frequentemente, usados como 

sinônimos. 
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Figura 1.1 – Representação esquemática do SAG-Florestal 

Fonte: BACHA (2008). Compilação da autora. 

 

O segmento 1 constitui-se das “indústrias a montante”, ou seja, das empresas que 

ofertam insumos para a produção florestal. Parte delas é formada por fábricas de equipamentos 

e insumos, e outras se referem às prestadoras de serviços para a extração vegetal e para a 

silvicultura. A produção florestal compõe o segmento 2, que se divide na produção oriunda da 

exploração de matas nativas (extração vegetal) e da exploração de matas plantadas 

(silvicultura). Seus produtos dividem-se em madeireiros (lenha, carvão, toras e cavacos) e não-

madeireiros (como serviços ambientais, folhas, raízes, gomas, frutos). Eles são transformados 

no segmento 3 ou diretamente consumidos no segmento 4. Alguns deles ainda, depois de 

transformados no segmento 3, são reprocessados no segmento 4. Os quatro segmentos são 

supervisionados por entidades privadas e públicas, o que é demonstrado na parte superior da 

Figura 1.1. 

Já a perspectiva de análise a partir do conceito de Complexo Agroindustrial (CAI), 

teórica e empiricamente pressupõe a integração da agricultura com outros setores, como o 

institucional, o comercial e o industrial, num complexo sistema econômico e espacial. 
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A agricultura passa a estar subordinada a setores industriais e até mesmo comerciais 

(GRAZIANO DA SILVA, 1993). 

Müller (1989, p. 45), um dos autores mais importantes para a fundamentação teórica 

e aplicação empírica do conceito de CAI, o define como uma unidade de análise do processo 

socioeconômico que se constitui por 

[...] um conjunto formado pela sucessão de atividades vinculadas à produção e 

transformação de produtos agropecuários e florestais. Atividades tais como: a geração 

destes produtos, seu beneficiamento/transformação e a produção de bens de capital e 

de insumos industriais para as atividades agrícolas; ainda: a coleta, a armazenagem, o 

transporte, a distribuição dos produtos industriais e agrícolas; e ainda mais: o 

financiamento, a pesquisa e a tecnologia, e a assistência técnica. 

 

Segundo Graziano da Silva (1993) a formação dos complexos agroindustriais 

(CAIs) no Brasil, nos anos 1970, se deu a partir da integração intersetorial entre três elementos 

básicos: as indústrias que produzem para a agricultura, a agricultura (moderna) propriamente 

dita e as agroindústrias processadoras, todas com fortes incentivos de políticas governamentais 

específicos (fundos de financiamento para determinadas atividades agroindustriais, programas 

de apoio a certos produtos agrícolas, crédito para aquisição de máquinas, equipamentos e 

insumos modernos etc). Essa orquestração de interesses agropecuários, industriais e financeiros 

promoveu intensa integração de capitais. 

Vários autores contribuíram para o incremento teórico e a aplicação empírica do 

conceito de CAI ou de CAIs no Brasil, havendo mesmo contradições entre elas, assim como 

outros apontam críticas, mormente relacionadas à perda de autonomia da agricultura pelo viés 

dessa perspectiva. 

Sobre esse conceito, é importante mencionar a classificação quanto às 

segmentações dos CAIs (micro-CAI) no Brasil. Os CAIs completos são totalmente integrados 

a montante e a jusante, formando o tripé: indústria para a agricultura, atividades agropecuárias 

e agroindústria processadora. Os CAIs incompletos são amplamente integrados a jusante com 

as agroindústrias, mas não estabelecem vínculos específicos com o setor industrial a montante. 

Outro segmento é o das atividades agrícolas modernas sem vínculos específicos, nem a 

montante nem a jusante, sendo apenas consumidoras de insumos industriais de um mercado 

genérico. O último é o das atividades agrícolas que estão à margem do CAI, que não têm 

ligações fortes nem para frente nem para trás. Estas podem atingir o mercado ou servir para a 

subsistência (BORGES, 2006). 

Um aspecto comum a todas as proposições apresentadas é o aporte analítico dos 

sistemas. A abordagem sistêmica conceitual e analítica rigorosa surgiu na Biologia teorética, 
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na década de 1930 (CHRISTOFOLETTI, 1999). Sua incursão na Geografia ocorreu no período 

da ascensão da Nova Geografia e foi considerada o instrumento metodológico mais poderoso e 

apropriado à explicação nessa ciência, apesar de alguns limites pontuados por Gomes (2000). 

Dolfuss (1973) assinala que o estudo dos sistemas se encontra no centro da análise 

geográfica, na medida em que oferece a possibilidade de decompor as operações, de observar 

as relações de causalidade e as interrelações, de verificar a eficácia de certos agentes e processos 

e de medir as inércias e as coerções. Acrescente-se a isso a possibilidade de reconhecer as 

contradições na perspectiva do materialismo dialético. 

Um sistema é um conjunto estruturado de objetos e/ou atributos, que consistem de 

componentes ou variáveis, isto é, fenômenos que são passíveis de assumir magnitudes 

variáveis, que exibem relações discerníveis entre si e que operam conjuntamente como um todo 

complexo, de acordo com determinado padrão (CHRISTOFOLETTI, 1999). 

Na análise sistêmica, uma dificuldade apontada por Dolfuss (1973) é de  identificar 

os elementos, seus atributos (variáveis) e suas relações, mas todo sistema funciona graças à 

ação de agentes que são os elementos que produzem e provocam os processos. 

A análise sistêmica é frequente, sobretudo, nos estudos do meio físico,  mas Milton 

Santos também foi seu grande propagador enquanto método, buscando a definição do espaço 

como um sistema de sistemas, assim como seus elementos – homens, instituições, firmas, meio 

ecológico e infra-estrutura –, variáveis e subsistemas (SANTOS, 1997a). 

Nessa perspectiva sistêmica, Dolfuss (1973) sublinha que o sistema agrário 

compreende o sistema de cultura, situando-o, porém, no sistema agrícola, formado pelo 

conjunto de técnicas que presidem à organização da produção, e no sistema de bens de raiz, que 

se traduz pelas diversas modalidades de ocupação do solo e pelas relações entre os agentes que 

trabalham a terra e aqueles que a possuem. 

Grande contribuição prática na compreensão de sistemas agrícolas no Brasil foi 

apresentada por Waibel (1979), para o qual o sistema agrícola refere-se à distribuição espacial 

e cronológica das espécies de culturas sobre toda a área cultivada, segundo determinados 

princípios. Espécies de culturas são entendidas como todas as áreas de utilização, como 

florestas, prados naturais, pastos, campos de cultura etc. Estes sistemas não são arbitrários, mas 

dependentes de condições naturais, legais e econômicas, variando em consequência, de região 

para região. 
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Peixinho (2006) acrescenta a ideia de modelo-técnico produtivo ao empreender 

análise da sojicultora no Cerrado. Nesse caso, o foco está no padrão técnico – mecânico, 

químico e biológico – de implantação de um sistema produtivo específico, mas também na sua 

espacialização, considerando o espaço herdado, isto é, considera de que maneira o modelo 

padrão vai incorporando aspectos e se transformando conforme as características do espaço 

preexistente. 

Outro aspecto, comum a quase todas essas proposições apresentadas, é a perspectiva 

econômica, em proeminência ou exclusividade, já que os elementos dos modelos de análise não 

incluem ou analisam muito pouco o espaço, algumas vezes, considerando-o como um palco 

inerte usado pelos atores econômicos e produtivos. Na abordagem da cadeia produtiva, por 

exemplo, considera-se o espaço e/ou a região como um fator que pode afetar o processo 

produtivo, mas que faz parte do “ambiente externo”, conforme ponderam Castillo e Frederico 

(2010). 

Por isso, outra dentre as possibilidades teóricas para a apreensão das atividades 

agropecuárias e agroindustriais é a de “circuitos espaciais de produção”, formulada 

principalmente por Santos (1997b), Santos e Silveira (2001) e Castillo e Frederico (2010), os 

quais argumentam que o conceito é o mais apropriado para a apreensão da dinâmicas das 

atividades agrícolas e agroindustriais, por abranger os fluxos típicos da mundialização da 

produção e do consumo e por focar o espaço geográfico. Assim, 

 
A abordagem proposta pelo circuito espacial produtivo, por sua vez, desloca o foco 

da empresa para o espaço geográfico. O objetivo [...] passa a ser as implicações sócio-

espaciais da adaptação de lugares, regiões e territórios aos ditames da competitividade, 

bem como o papel ativo do espaço geográfico na lógica de localização das atividades 

econômicas, na atividade produtiva e na dinâmica dos fluxos. (CASTILLO; 

FREDERICO, 2010, p. 468). 

 

Para a operacionalização do conceito, os autores sugerem a análise de alguns temas: 

identificação da atividade produtiva dominante, dos agentes envolvidos e de seus círculos de 

cooperação, da logística, compreendida como a expressão geográfica da circulação corporativa, 

e do uso e da organização do território. 

Os círculos de cooperação no espaço se referem à comunicação, fundada na 

transferência de capitais, ordens e informações, que permitem a organização e a articulação 

entre os agentes e as diversas etapas da produção, espacialmente dispersos (CASTILLO; 

FREDERICO, 2010). 
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Santos (1997b, p. 49) assinala que os circuitos espaciais produtivos são constituídos 

pelas “[...] diversas etapas pelas quais passaria um produto, desde o começo do processo de 

produção até chegar ao consumo final”. A análise deve abarcar todos os momentos da produção, 

desde o plantio até o consumo dos produtos finais: a) Matéria-prima: local de origem, formas 

de seu transporte, tipo de veículo transportador etc.; b) Mão-de-obra: qualificação, origem, 

variação das necessidades nos diferentes momentos da produção etc.; c) Estocagem: quantidade 

e qualidade dos armazéns, dos silos, proximidade da indústria, relação entre estocagem e 

produção etc.; d) Transportes: qualidade, quantidade e diversidade das vias de transportes, dos 

meios de transporte etc.; e) Comercialização: existência ou não de monopólio de compra, 

formas de pagamento, taxação de impostos etc.; e f) Consumo: quem consome, onde, tipo de 

consumo, se produtivo ou consumitivo etc. 

Camelini e Castillo (2012) assinalam que a ideia de circuito espacial produtivo pode 

ser compreendida como um arranjo espacial envolvendo as diferentes fases do processo geral 

produtivo – produção propriamente dita, distribuição, comercialização e consumo –, formado 

por empresas de diversos tamanhos voltadas para um determinado bem ou serviço, e que 

atingem de forma articulada diferentes frações do território. 

Destarte, poder-se-ia lançar mão de uma ou de várias dessas proposições, tais como 

sistema produtivo, cadeia, modelo técnico-produtivo, SAG ou CAI, no contexto das atividades 

econômicas no Brasil, a fim de analisar a eucaliptocultura. Referindo-se ao mesmo objeto de 

análise, cada uma dessas formulações teóricas permitiria avaliá-lo sob diferentes perspectivas. 

O desafio, portanto, é tratar a eucaliptocultura do ponto de vista geográfico, 

apreendendo-a a partir da análise espacial, em sua dinâmica no Sudoeste de Goiás. Para isso, 

assume-se que a eucaliptocultura participa dos circuitos espaciais da produção de grãos e carnes 

no Sudoeste de Goiás. 

 
1.2 Pressupostos para a análise espacial da eucaliptocultura 

 
 

É razoável ponderar, ainda mais uma vez, que a eucaliptocultura pode ser objeto de 

estudo de várias ciências e, mesmo na Geografia, sua análise poderia ser realizada sob diversas 

perspectivas vinculadas a diferentes pressupostos teórico-filosóficos. Desse modo, 

 
A partir do entendimento que tivermos do que deve ser o objeto da disciplina 

geográfica, ficamos em condições de tratar, geograficamente, os objetos encontrados. 

Mas esta proposição restará tautológica, se não buscarmos as 
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categorias analíticas que permitam rever o todo como realidade e como processo, 

como uma situação e como movimento. Trata-se de formular um sistema de conceitos 

(jamais um só conceito!) que dê conta do todo e das partes em sua interação 

(SANTOS, 2006, p. 49). 

 

 
A preocupação, pois, em tratar geograficamente um tema multidisciplinar exige que 

seja trazida à discussão, ainda que de maneira pontual, parte do campo teórico, epistemológico 

e ontológico da Geografia. Assim, referindo-se ao sistema de conceitos, categorias e princípios 

com a finalidade de permitir a análise geográfica, Moreira (2007, p. 

117) destaca que 

 
Tudo da geografia começa então com os princípios lógicos4. Primeiro é preciso 

localizar o fenômeno na paisagem. O conjunto das localizações dá o quadro da 

distribuição. Vem, então, a distância entre as localizações dentro da distribuição. E 

com a rede e conexão das distâncias vem a extensão, que já é o princípio da unidade 

do espaço (ou do espaço como princípio da unidade). A seguir, vem a delimitação dos 

recortes dentro da extensão, surgindo o território. E, por fim, do entrecruzamento 

desses recortes surge a escala e temos o espaço constituído em toda sua complexidade. 

 

Independentemente dos temas abordados, ângulos adotados e do arcabouço lógico-

filosófico, que instrumentaliza as teorias e define os procedimentos metodológicos, observa-se 

uma unidade de procedimentos adotada pelos geógrafos ao longo da história do pensamento 

geográfico. Nessa perspectiva, Dolfuss (1973) afirma que à Geografia cabe estudar a 

localização, a organização e as diferenciações espaciais. Para isso o geógrafo localiza, situa, 

descreve, analisa, classifica, ordena e compreende. Muitas vezes, assinala o autor, iniciando o 

estudo pela paisagem, decompondo-a, o geógrafo busca a repetição e a regularidade, a 

comparação e a classificação e, por fim, a partir da lógica e da dedução, estabelece modelos 

analíticos, que representam a relação entre a observação empírica e o nível teórico. 

Esse caminho metodológico é consoante às proposições de Lukács (1968), 

Bernardes (2011) e Tonet (2013), para quem a explicação parte da observação no singular, 

passando pela mediação do particular, até atingir o universal, num processo indutivo que resulta 

na possibilidade de dedução e confirmação dos aspectos singulares. 

Nessa mesma linha, Moreira (2007, p. 118), assinala que os princípios são a base 

lógica da construção da representação geográfica de mundo e que 

 

 
 

4 Os princípios lógicos apontados por Moreira (2007) são: localização, distribuição, extensão, distância, posição 

e escala. 
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[...] a paisagem é o ponto de partida metodológico, o plano da percepção sensível dos 

objetos e seu arranjo, que serão lidos e descritos com a ajuda dos princípios [...] o 

território vem em seguida, a partir da identificação dos recortes de domínios mapeados 

no arranjo da localização e distribuição e assim dos sujeitos da paisagem [...] o espaço 

é o resultado final, aparecendo na clarificação do conjunto como uma estrutura 

qualificada de relações, em cuja base está o caráter histórico da relação homem-meio, 

a sociedade geograficamente organizada (MOREIRA, 2007, p. 118). 

 

A partir disso, com a pretensão de que eucaliptocultura seja apreendida por meio da 

análise espacial, não haverá eleição das categorias paisagem ou território, mas sim uma busca 

pela apreensão da totalidade do fenômeno, da aparência à essência, da forma ao conteúdo, do 

simples ao complexo, das formas espaciais, quais sejam as plantações de eucalipto, ao espaço 

como totalidade, na perspectiva de Milton Santos (1997a). 

Para tal, a análise parte da localização do fenômeno: as áreas plantadas com 

eucalipto, ou eucaliptais, na área de estudo. De acordo com Dolfuss (1973), localizar significa 

definir sítio e posição. Enquanto o sítio é o receptáculo territorial, a posição diz respeito à 

relação com outros fenômenos. 

Mas a localização de um fenômeno, no período técnico-científico e informacional 

(SANTOS, 2006), não é aleatória, tendo em vista a racionalidade espacial. O arranjo espacial, 

que inclui a localização, a distribuição e a extensão dos fenômenos, é regulado pelos agentes 

hegemônicos, visando criar as condições de reprodução do capital com máxima eficácia. Não 

se trata de um determinismo técnico ou econômico, pois importa salientar que, ainda hoje, e 

mesmo em uma região dominada por técnicas modernas, as feições naturais influenciam a 

forma de apropriação: 

 
as feições naturais do território, cuja influência era determinante no início da história, 

têm, ainda hoje, influência sobre a maneira como se dá a divisão do trabalho. Formas 

naturais e formas artificiais são virtualidades, a utilizar ou não, mas cuja presença no 

processo de trabalho é importante (condicionada por sua própria estrutura interna). 

(SANTOS, 2006, p. 91). 

 

Silveira (2005, p. 230) também ressalta que 

 
devemos ter presente que o território, através de suas contingências, características e 

atributos ambientais, socioculturais, econômicos e técnicos, oferece distintas 

possibilidades e estabelece determinadas condições, quanto ao seu uso, pelos  agentes 

que participam do complexo agroindustrial. 

 

A consideração do meio físico na compreensão da dinâmica espacial não se trata 

apenas de uma premissa metodológica importante para a pesquisa geográfica, mas corresponde 

a uma postura teórica do pesquisador, quando busca, incansavelmente, a análise transdisciplinar 

e mais completa possível do tema abordado. Dessa maneira, 
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Cabe insistir en la interrelación dialéctica entre la geografía humana, como estudio de 

la actuación espacial humana y social, y la geografía física, como estudio del medio 

geográfico natural en el cual se desarrolla dicha actividad. Es esencial asumir esta 

interrelación, sin com ello pretender reunificar - a la antigua usanza - ambos ámbitos, 

por cuanto cada uno de ellos abarca unas variables con características intrínsecas 

diferenciadas. No obstante, hay que resaltar esta necesidad de espacio geográfico 

físico que cada actividad humana requiere y, aún cuando en ciertas ocasiones se haga 

abstracción de las particularidades propias de cada espacio físico, al estudiar casos 

reales éste debe aparecer, no como diferenciador idiográfico, sino como 

particularizador o concretizador de las leyes espaciales que guían la actuación social 

de los individuos, en su comportamiento y en su utilización del espacio como variable. 

Al propio tiempo, estas características diferenciadoras de cada espacio son las que lo 

convierten en variables. (SÁNCHEZ, 1991, p. 8). 

 

A localização do fenômeno, portanto, está vinculada à dialética dos interesses dos 

agentes hegemônicos e das características do espaço herdado, incluindo o meio natural e as 

formas criadas pela sociedade para atender demandas do passado. A influência do espaço 

herdado sobre a localização dos fenômenos e sobre a organização do trabalho atual foi 

largamente defendida por Milton Santos (2006) e será apresentada no item 1.3.1. 

Nesse sentido, a localização é seletiva e a seletividade 

 
[...] é o processo de eleição do local com que a sociedade inicia a montagem da sua 

estrutura geográfica. Ela é uma expressão direta e combinada dos princípios da 

localização e da distribuição. Por meio da localização o homem elege a melhor 

possibilidade de fixação espacial de suas ações. A distribuição compõe o sistema das 

localizações e transforma a seletividade numa configuração de pontos e o todo numa 

extensão (MOREIRA, 2007, p. 82-83). 

 

A seletividade é a expressão concreta da racionalidade do espaço, estabelecendo, 

desse modo, uma lógica espacial que pode ser percebida na paisagem, por meio da análise da 

configuração territorial. Segundo Santos (1997b, p. 75), a configuração territorial é um sistema, 

uma totalidade, um conjunto interdependente formado “pela constelação de recursos naturais, 

lagos, rios, planícies, montanhas e florestas e também de recursos criados: estradas de ferro e 

de rodagem, condutos de toda ordem, barragens, açudes, cidades, o que for.” E ainda, “[...] a 

configuração territorial é o conjunto total, integral de todas as coisas que formam a natureza em 

seu aspecto superficial e visível” (SANTOS, 1997b, p. 77). 

Moreira utiliza o termo “arranjo espacial”, em vez de configuração territorial, que, 

segundo ele, é montado a partir “do processo de seletividade e por fim transformado em modo 

de organização espacial dos homens em sociedade através da forma de espacialidade diferencial 

que se institui” (MOREIRA, 2007, p. 93). 
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Nesse trabalho, por uma questão etimológica, o termo “configuração espacial” será 

usando em referência ao processo e “arranjo espacial” ao produto, qual seja, o conjunto das 

formas espaciais criadas no âmbito do processo. 

Mas o princípio da localização, a ênfase na seletividade e a análise da configuração 

territorial permitiriam, apenas, uma visão parcial do fenômeno, por meio da descrição das 

formas na paisagem, dos fixos e dos objetos espaciais. É preciso avançar para a explicação do 

fenômeno, acrescentando à análise os fluxos e as ações, os sujeitos sociais que permitem 

apreender o espaço em seu conteúdo e sua essência. 

A forma espacial é a materialização de uma função, no contexto de uma estrutura, 

que está constantemente submetida a um processo, uma dinâmica socioespacial. Portanto, 

constitui preocupação constante na análise do objeto de estudo a utilização das categorias do 

método geográfico: estrutura, processo, função e forma (SANTOS, 1997a), conforme será 

tratado adiante. 

A análise espacial prossegue pela fragmentação do todo em partes, buscando 

compreender o seu funcionamento, suas interações, conexões, etc. para, em seguida, apreendê-

los no seu conjunto, constituindo a síntese (LEFEBVRE, 1982). Uma das possibilidades de 

análise é a fragmentação do espaço em elementos: homens, firmas, instituições, infraestrutura 

e meio ecológico (SANTOS, 1997a). 

Se a fragmentação viabiliza a análise, não se pode desconsiderar sua integração num 

sistema total, que é a totalidade espacial. Os elementos do espaço compõem um todo, que só 

pode ser compreendido a partir da identificação de suas conexões, que compõem a lógica 

espacial. Tampouco, no recorte regional, pode-se realizar a análise isolada de uma atividade, 

pois, embora haja uma seletividade para a localização do fenômeno, resultado das contradições 

intrínsecas da espacialização do capital, a configuração espacial e a organização social são 

produzidos pelo processo de desenvolvimento desigual e combinado, assinalado  por Smith 

(1988). 

Dessa forma, um mesmo modo de produção se reproduz de diferentes maneiras, 

dadas as especificidades de cada região, expressando a importância do estudo regional 

(SANTOS, 1997b). O recorte espacial da região – Sudoeste de Goiás – é premente para que se 

possa captar a maneira como uma mesma forma de produzir se realiza em partes específicas 

dentro de um país, associando a nova dinâmica às condições preexistentes. Para Santos (1997b), 

os elementos importantes que determinam a inserção do “novo” no lugar são: a história do lugar, 

as condições existentes no momento e o jogo de relações com o que chega. 
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É esse o conjunto de coisas que fará com que um mesmo processo de escala mundial tenha 

resultados distintos, particulares, de acordo com o lugar em que ocorrem. 

A diferenciação espacial, seja ecológica, econômica ou cultural, exige a 

investigação regional (ARRAIS, 2004). Em uma análise sistêmica, a região pode ser 

compreendida como um subespaço nacional respondendo por funções da sociedade total em 

um momento dado (SANTOS, 1997a; SANTOS, 1997b), ou seja, é um lugar funcional do todo. 

Vale uma importante ressalva de que grande parte da literatura geográfica utiliza o 

receptáculo territorial, base física do espaço geográfico, como sinônimo de território, isto é, 

território, ou extensão territorial, equivaleria à área onde os fenômenos ocorrem. No entanto, 

julga-se esse conceito como equivocado, pois o espaço percebido a partir da perspectiva 

territorial, sendo o território uma categoria espacial, prima pela consideração das relações 

espacializadas de domínio e poder (SOUZA, 2014). Por isso, utilizar-se-á o termo 

“configuração espacial”, em vez de configuração territorial e apenas “área”, para se referir à 

base física do espaço geográfico. 

Partindo dos pressupostos teóricos anteriormente apresentados, a análise empírica 

da complexidade e dos múltiplos aspectos do real, remete à elaboração de esquemas de 

explicação (CLAVAL, 2013), também chamados de modelos explicativos, que 

 
[...] constituem uma ponte entre o nível de observação e o nível teórico; desempenham 

um papel lógico que consiste em explicar de que maneira se processa um fenômeno. 

Sabemos, entretanto, que o modelo é neutro, não podendo ser nem verdadeiro nem 

falso. O estabelecimento do modelo leva-nos a fazer uma escolha entre os principais 

elementos ou variáveis. Implica um esforço de decomposição do real com o objetivo 

de descobrir os laços de causalidade e de determinar as inter- relações. (DOLFUSS, 

1973, p. 126). 

 

Portanto, o esquema de explicação constitui a síntese precedida pela análise do 

fenômeno, auxiliada pelo estudo comparativo, que se baseia, inicialmente, “num jogo de 

semelhanças formais ou funcionais para em seguida depreender a diferença das evoluções; pode 

ainda mostrar de que maneira, com pontos de partida diferentes, a evolução leva a formas ou 

funções semelhantes” (DOLFUSS, 1973, p. 52). 

Em suma, pretende-se, a partir desses pressupostos, empreender a análise espacial 

da eucaliptocultura e definir um esquema de explicação capaz de abarcar os principais 

elementos da atividade. 

 
1.2.1 Lógica e dinâmica espacial de uma atividade econômica 
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Os termos “lógica” e “dinâmica” têm sido empregados para nominar análises 

geográficas sem que haja, em certa medida, alguma reflexão teórica a seu respeito. 

A articulação dos objetos e ações, ou dos homens, firmas, instituições, meio 

ecológico e infraestruturas, constitui a lógica espacial, materializada no arranjo espacial. A 

lógica pode ser similar à racionalidade espacial, tanto mais quanto mais intensa for a força dos 

homens, firmas e instituições em artificializar as infraestruturas e o meio ecológico para atender 

à produção capitalista hegemônica, tecnificando o meio. 

Compreender a lógica espacial é entender o porquê dos arranjos espaciais e dar 

significado às localizações, extensões e distribuições. Para isso, é preciso partir da observação 

empírica do lugar ou da região para verificar as conexões singulares de elementos do espaço ou 

do conjunto de objetos e ações. A síntese – e essência – dessa combinação, cuja aparência é o 

arranjo espacial, é única. Entretanto, é possível identificar combinações específicas entre 

elementos, como associação entre determinado meio ecológico a infraestruturas, chegando, por 

meio da indução, a situações particulares e, dessas, à compreensão de uma lógica espacial 

universal5 acerca de determinadas combinações de fenômenos ou aspectos, o que permite, 

então, a dedução, posta a serviço do melhor entendimento das situações singulares. 

Quanto à dinâmica, parece razoável afirmar que a ideia de movimento tem sido 

associada aos seres desde os pré-socráticos, com o devir de Heráclito, segundo o qual “tudo flui 

e nada permanece”. A categoria “ação” de Aristóteles e a sua perspectiva de transformação da 

“potência” em “ato” também exemplificam como o movimento esteve presente nas 

preocupações filosóficas, ainda muito antes do estabelecimento das bases da Física e da 

Biologia modernas, respectivamente nos séculos XVIII e XIX, período em que as leis 

newtonianas e a Teoria da Evolução das Espécies, de Darwin, trouxeram a ideia de movimento 

para o cerne da explicação científica, embora sob diferentes ângulos. 

Das ciências da natureza às ciências humanas, com destaque para a perspectiva de 

que a transformação dialética por meio da luta de classes é a força motriz para a evolução da 

história6, o movimento, a dinâmica e os processos aparecem como noções importantes para as 

formulações teóricas. Obviamente, importa ponderar que, apesar da diferença entre o 

“movimento” mecanicista e o dialético, essas teorias reverberam o pressuposto da 

transformação, em detrimento da perspectiva estática precedente à modernidade. De resto, até 

 
 

5 O procedimento indutivo parte do singular ao particular e, desse, ao universal (LUKÁCS, 1968;  

BERNARDES, 2011). 
6 “A história de todas as sociedades que existiram até hoje é a história da luta de classes” (MARX; ENGELS, 

2007, p. 45). 
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mesmo a teoria da complexidade, cujo grande expoente é Edgar Morin, pressupõe um 

movimento imprevisível e em espiral (MORIN, 1997). 

A Geografia, como parte do conhecimento produzido, também tem algumas de suas 

teorias explicativas apoiadas na ideia de movimento, especialmente sob influência do 

materialismo histórico e dialético. Da ideia de ciclos de erosão, de Davis, à ênfase na 

morfodinâmica, as teorias geomorfológicas são excelentes exemplos da persistência da ideia de 

“movimento” na Geografia Física. 

Destarte, pode-se afirmar que o espaço geográfico é suscetível à transformação7, 

apresenta movimento, isto é, possui dinâmica. Essa dinâmica espacial corresponde à categoria 

filosófica da ação, ou o que Milton Santos denomina processo, definido como “[...] uma ação 

contínua, desenvolvendo-se em direção a um resultado qualquer, implicando conceitos de 

tempo” (SANTOS, 1997a, p. 50). 

Contudo, a análise dos processos está, inexoravelmente, vinculada à adoção das 

categorias estrutura, função e forma. Em síntese, Santos (1997a) define a estrutura como a inter-

relação de todas as partes de um todo, o modo de organização ou o modo de produção 

dominante. A forma é o aspecto visível de uma coisa, o arranjo ordenado de objetos. A função, 

por seu turno, é uma tarefa ou atividade esperada de uma forma, pessoa, instituição ou objeto. 

Nessa perspectiva, compreende-se por dinâmica espacial o conjunto de processos 

que envolve a criação de formas, para atender funções, sob determinada estrutura 

socioeconômica. A função demandada pela estrutura só pode produzir e se reproduzir a partir 

da base material. O conjunto das formas criadas, ou de objetos espaciais, responde à 

racionalidade produtiva hegemônica. A compreensão de como essas formas vão sendo geradas, 

dá a dimensão da espacialização. 

As formas geográficas têm a especificidade, e por isso se diferenciam de outras 

formas, por serem dotados de uma base material (CASTILLO; FREDERICO, 2010). Assim, a 

forma é a materialização de uma função, numa estrutura, decorrente de um processo, de tal 

modo que se pode falar em espacialização, isto é, a criação de formas que permitam produzir e, 

também, reproduzir. 

Contudo, vale relembrar a importância do espaço preexistente como agente do 

processo de espacialização, pois 

 

 

7 “Um conceito básico é que o espaço constitui uma realidade objetiva, um produto social em permanente 

processo de transformação” (SANTOS, 1997a, p. 49). 
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A espacialização não é o resultado do movimento da sociedade apenas, porque 

depende do espaço para se realizar. No seu movimento permanente, em sua busca 

incessante de geografização, a sociedade está subordinada à lei do espaço preexistente. 

Sua subordinação não é à paisagem, que, tomada isoladamente, é um vetor passivo. É 

o valor atribuído à cada fração da paisagem pela vida - que metamorfoseia a paisagem 

em espaço - que permite a seletividade da espacialização (SANTOS, 1997b, p. 74). 

 

A compreensão da dinâmica espacial de uma atividade econômica pressupõe, então, 

a análise do processo de espacialização, como um movimento vertical que tangencia o 

lugar/região, ou como, quando, porque, onde e quais atores entram em cena nesse “palco”8. Mas 

é necessário ir além, analisando o espaço horizontal, ou seja, como as formas e funções 

precedentes repercutem a internalização da atividade. Daí, tão importante quanto o processo de 

espacialização, é o entendimento do processo de reconfiguração espacial, que reflete não apenas 

a alteração das formas e funções frente ao “novo”, mas também pode representar 

transformações estruturais. 

Em síntese, compreender a dinâmica espacial é possível por meio da análise dos 

processos de espacialização e reconfiguração espacial. 

A partir desses pressupostos, a observação dos espaços produtivos da 

eucaliptocultura mostrou que a apreensão da lógica espacial da atividade passa pelo 

entendimento das conexões singulares entre os elementos do espaço; que a apreensão da 

dinâmica espacial da eucaliptocultura refere-se ao reconhecimento das formas espaciais 

(eucaliptal) geradas para atender a funções (finalidades da produção) na estrutura 

socioeconômica regional, num contínuo processo de espacialização e reconfiguração, 

conduzido por atores e mediado por um sistema técnico. Esse esquema analítico está 

representado na Figura 1.2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

8 O espaço como “palco” refere-se apenas à base material que o compõe. A expressão “palco” será utilizada 

conotativamente ao longo do texto, com a pretensão de provocar os tipos de análises em que o espaço é pesquisado 

apenas como se fosse palco. 
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Figura 1.2 – Esquema representativo da análise da dinâmica espacial da eucaliptocultura 
 

Fonte: a autora. 

 

1.3 Variáveis de análise da eucaliptocultura 

 
 

A compreensão da eucaliptocultura na perspectiva espacial ensejou a pesquisa de 

um grande número de exemplos concretos, descobrindo os seus principais elementos e o 

encadeamento lógico que os conecta, conforme proposta de análise espacial de Dolfuss (1973), 

em uma sequência que parte da paisagem, capturando as formas espaciais, para alcançar o 

espaço. A repetição de determinados elementos, de suas conexões e transformações, permite 

abstraí-los para a condição de variáveis da análise. 

A escolha pelo estudo das regiões produtivas remete à busca por 

 
[...] descobrir e dominar as variáveis que permitam, no pensamento, reconstituir a 

fração de realidade concreta estudada em sua vida sistêmica. Entre essas variáveis não 

podem faltar a população e seus ritmos e classes, as atividades e seus ritmos, as 

instituições, a base territorial (e fundiária), as estruturas do capital e do trabalho 

utilizadas, os processos de comercialização, os ritmos da circulação interna e para 

fora, etc... Isso será feito para cada produto escolhido, segundo períodos diversos 

(SANTOS, 1997a, p. 71) 
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A determinação dos elementos de análise, variáveis, e seus atributos é o resultado 

do longo processo de contato com a realidade objetiva, pois “é na vida real que começa portanto 

a ciência real, positiva, a análise da atividade prática, do processo, do desenvolvimento prático 

dos homens” (MARX; ENGELS, 2001, p. 11). 

Assim, a observação concreta de algumas áreas, por meio de muitas visitas, e a 

comparação e análise de textos, dados, mapas e informações das áreas de eucalipto plantadas 

no mundo e no Brasil, feitas a partir de premissas e pressupostos, quais sejam dos princípios, 

das categorias e dos conceitos geográficos, demonstram que a relação entre a forma concreta 

– eucaliptal – e a estrutura socioeconômica global, comandada pelo sistema capitalista, é 

mediada pelos processos de espacialização e reconfiguração espacial e por variáveis. Tais 

variáveis, que delineiam a dinâmica espacial da eucaliptocultura e viabilizam a sua 

compreensão, são: atores, sistema técnico (base técnica e processo produtivo), finalidades da 

produção e espaço herdado. A Figura 1.3 apresenta o esquema representativo dessas variáveis. 

 
Figura 1.3 – Esquema representativo das variáveis e processos envolvidos na dinâmica 

espacial da eucaliptocultura 
 

Fonte: a autora. 

 

E ainda, 

O espaço é resultado da geografização de um conjunto de variáveis, de sua interação 

localizada, e não dos efeitos de uma variável isolada. Sozinha, uma variável é 

inteiramente carente de significado, como o é fora do sistema ao qual pertence. 

Quando ela passa pelo inevitável processo de interação localizada, perde seus 

atributos específicos para criar algo novo. [...]. A sua própria localização é uma 

conseqüência da dependência de cada combinação em relação às precedentes. 

(SANTOS, 1997a, p. 23). 
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É a partir da caracterização dessas variáveis, pois, que será possível a compreensão 

dos processos de espacialização e reconfiguração do espaço preexistente, chegando-se à 

dimensão da dinâmica espacial relativa à eucaliptocultura. Desse modo, serão explanadas as 

variáveis, cuja análise e conexão, resguardadas algumas especificidades, poderá servir como 

modelo analítico para outras atividades agropecuárias. 

 
1.3.1 Espaço herdado: o palco? 

Segundo a perspectiva de Santos (1997b, p. 47-48), 

 
Um mesmo elemento [...] terá impactos diferentes em distintas áreas de um país ou do 

Planeta. Para isso concorrerão a história do lugar, as condições existentes no momento 

da internalização (quando o que é externo a uma área se torna interno) e o jogo de 

relações que se estabelecerá entre o que chega e o que preexiste. É esse conjunto de 

coisas que fará com que um mesmo processo de escala mundial tenha resultados 

distintos, particulares, segundo os lugares. 

 

O espaço herdado pode ser compreendido como um sistema de objetos e ações 

(SANTOS, 2006), composto pelo meio ecológico, infraestruturas, homens, firmas e instituições 

(SANTOS, 1997a) precedentes à incorporação da eucaliptocultura, que desempenha papel 

dialético à ação dos atores e reagente em relação ao processo produtivo. Pode incorporar novas 

formas ou refuncionalizar antigas, adaptando-se bem ao novo sistema ou resistindo a ele. 

Portanto, não é “palco” inerte, onde os atores encenam o espetáculo programado. 

O espaço herdado também desempenha importante papel na dinâmica dos espaços 

produtivos da eucaliptocultura conforme seja sua estrutura fundiária, características do meio 

físico-ecológico, organização política e econômica, às quais os atores e o sistema produtivo têm 

que se adaptar ou modificar. O “palco” mais adequado é criteriosamente escolhido pelos atores, 

em função do lucro que possam auferir no processo produtivo, revelando a importância do fator 

localização na dinâmica espacial da eucaliptocultura. 

Pode –se dizer que, consideradas em sua realidade técnica e em seus regulamentos de 

uso, as infra–estruturas "regulam" comportamentos e desse modo "escolhem", 

"selecionam" os atores possíveis. Certos espaços da produção, da circulação e do 

consumo são a área de exercício dos atores "racionais", enquanto os demais atores se 

contentam com as frações urbanas menos equipadas. A ação humana é desse modo 

compartimentada, segundo níveis de racionalidade da matéria. (SANTOS, 1997a, p. 

208). 

 

Além de, em alguma medida, determinar os atores, o espaço herdado é um fator de 

fundamental influência no sistema técnico e na finalidade da produção. As mais altas 
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tecnologias de melhoramento genético do eucalipto buscam selecionar espécies e variedades 

adaptadas às condições ambientais específicas de cada lugar. Na análise espacial da atividade, 

portanto, as características do espaço herdado, singulares a cada lugar ou região, são essenciais 

na compreensão dos processos. 

1.3.2 Atores 

Os atores, etimologicamente, são os responsáveis pela ação ou pela interpretação. 

No caso específico da análise de uma atividade produtiva, constituem os vetores que realizam 

a espacialização e, de certo modo, a reconfiguração espacial. Os atores representam Estado, 

mercado e a sociedade civil organizada. Podem ser externos ou internos, hegemônicos ou 

hegemonizados, ativos ou passivos, globais ou locais, individuais ou coletivos, públicos ou 

privados etc. 

Dentre os elementos espaciais nominados por Santos (1997a), identificam-se 

aqueles que produzem ações, os quais, em resumo, são: 

– Homens, que produzem e/ou o consumo de trabalho; 

– Firmas, que produzem bens, serviços e ideias; 

– Instituições, que produzem normas, ordens e legitimações. 

A ideia de ator aparece pulverizada em “A natureza do espaço”, quando Milton 

Santos elabora alguns apontamentos, tais como a intencionalidade e o poder de decisão 

presentes, ou não, na ação dos atores, o poder de selecionar e de determinar localizações que 

atendam aos interesses hegemônicos, isto é, das grandes organizações, empresas, bancos e 

instituições e a exclusão de grande parte dos atores, aos quais cabem o uso dos restos que lhes 

sobram e a produção de contra-racionalidades. Assim, 

Impõe-se distinguir entre atores que decidem e os outros. Um decididor é aquele que 

pode escolher o que vai ser difundido e, muito mais, aquele capaz de escolher a ação 

que, nesse sentido, se vai realizar. Essa ideia é desenvolvida por J. Masini (1988, pp. 

112 -113) que inclui, entre os grandes decididores, os governos, as empresas 

multinacionais, as organizações internacionais, as grandes agências de notícias, os 

chefes religiosos... A escolha do homem comum, em muitas das ações que empreende, 

é limitada. Frequentemente, o ator é apenas o veículo da ação, e não o seu verdadeiro 

motor. (SANTOS, 2006, p. 51). 

 

Nesse sentido, em função do poder de decisão e do grau de impacto das ações, pode- 

se falar em atores protagonistas e atores coadjuvantes. 

Outro apontamento estabelecido por Santos no diálogo com Baudrillard e Sartre, um 

tanto mais polêmico, é a consideração dos objetos como atores: 
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Acostumados à ideia de que o ator é o homem, ficamos, a um tempo, chocados e 

intrigados com a frase de Baudrillard (1973, p. 62), quando ele diz que os objetos são 

atores. E o Sartre de L’lmagination escreve que o objeto atual é um objeto que se 

tornou sujeito. Esse objeto-ator nos aponta comportamentos, porque ele próprio é um 

sistema, um mecanismo que apenas funciona se obedecemos às regras próprias 

predeterminadas (SANTOS, 2006, p. 139). 

 

Segundo essa perspectiva, o espaço, se considerado apenas como palco, objeto e 

receptáculo, poderia ser considerado um ator, pois condicionaria ações, ainda que por 

resistência. Na mesma linha, se o espaço se referisse apenas ao meio físico como base material, 

que possui uma dinâmica própria e independente dos homens, assim também é dotado de ações 

e, por isso, poderia ser considerado ator. Sob outra perspectiva, ao se tomá-lo com um sistema 

de objetos e ações, o espaço é um ator em relação à realidade, uma vez que contém os elementos 

“homens”, que agem por intermédio de firmas e instituições. Portanto, nos limites da análise 

espacial, os homens são os atores mas, considerando a “realidade”  como o objeto de estudos 

da ciências humanas, o espaço adquire a condição de ator. 

Frequentemente, o que se denomina “ator”, é tratado sob a perspectiva de “agente”, 

isto é, aquilo ou aquele que promove as ações e dinamiza um sistema em questão. Nessa linha, 

Rezende e Santos (2010) caracterizam os principais agentes da cadeia produtiva do carvão 

vegetal em Minas Gerais, os quais interagem em dois ambientes, o institucional e o 

organizacional. Enquanto o ambiente organizacional envolve os agentes em si, como 

organizações corporativas, entidades representativas de classes, instituições de pesquisa e 

assistência técnica, o ambiente institucional, assinalam os autores, são as “regras do jogo” que 

orientam as ações da sociedade. As instituições são representadas pelas leis, normas, tradições. 

Ademais, as instituições podem ser formais, composto por leis, normas regras etc., ou informais, 

constituído de tradições, crenças, costumes e outros fatores socioculturais. 

Castillo e Frederico (2010) chamam atenção para que sejam identificados os 

círculos de cooperação dos agentes, os quais têm seus objetivos e estratégias, mas se inter- 

relacionam. É apropriado dizer que, algumas vezes, há uma subordinação de alguns agentes por 

outros, que têm mais poder. 

Portanto, a dinâmica espacial da eucaliptocultura no Sudoeste de Goiás envolve 

atores diversos, sujeitos do processo de espacialização, portadores de certo nível técnico, 

estratégias, interesses e relações. 

 
1.3.3 Sistema técnico 
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Santos (2006) acredita que o homem se distingue dos outros por conta da 

capacidade de realizar trabalho e que a principal forma de relação entre o homem e a natureza, 

ou entre o homem e o meio, é dada pela técnica. As técnicas são um conjunto de meios 

instrumentais e sociais, com os quais o homem realiza sua vida, produz e, ao mesmo tempo, 

cria espaço. Por isso, segundo o autor, a leitura geográfica a partir das técnicas é capaz de 

abranger a totalidade do mundo empírico. 

A centralidade da técnica reúne as categorias internas e externas, permitindo 

empiricamente assimilar coerência externa e coerência interna. A técnica deve ser 

vista sob um tríplice aspecto: como reveladora da produção histórica da realidade; 

como inspiradora de um método unitário (afastando dualismos e ambiguidades) e, 

finalmente, como garantia da conquista do futuro, desde que não nos deixemos ofuscar 

pelas técnicas particulares, e sejamos guiados, em nosso método, pelo fenómeno 

técnico visto filosoficamente, isto é, como um todo (SANTOS, 2006, p. 13). 

 

Embora essa “fé” na abordagem espacial a partir da técnica justifique uma crítica 

ao fetichismo técnico miltoniano, o próprio Milton Santos alerta para o não entendimento da 

técnica isoladamente, para a não compreensão do espaço como receptáculo da técnica. Ao 

contrário, segundo ele, é o espaço que redefine os objetos técnicos. Acrescenta-se que a técnica 

é criada por atores e, portanto, é um meio. 

A abordagem técnica é fundamental para a análise dos processos produtivos 

regionais, a partir da investigação de como um sistema produtivo se organiza em termos de 

técnicas e tecnologias aplicadas ao processo produtivo, assim como de que maneira esse sistema 

se expressa espacial/regionalmente. Por outra via, é importante investigar como os arranjos 

espaciais influenciam o sistema técnico e como o sistema técnico promove reconfiguração 

espacial. A abordagem a partir da dialética técnica-espaço terá como apoio Bernardes (2014), 

Santos (2006) e Sánchez (1991). 

Cabe salientar que, embora a difusão das técnicas reflita o nível de desenvolvimento 

das forças produtivas, “A articulação entre espaço e técnicas se dá [...] mediada pelas relações 

sociais de produção, já que estas são condição geral da produção do território e da renovação 

da base técnica de produção.” (BERNARDES, 2014, p. 246, grifos da autora). 

Não se pode negligenciar o papel importante que a evolução das técnicas e 

tecnologias tiveram na expansão da eucaliptocultura pelo mundo, em geral, e pelo Sudoeste de 

Goiás, em particular. Assim, o crescente incremento técnico e tecnológico na produção de 

eucalipto nos séculos XX e XXI está vinculado ao avanço técnico e tecnológico de forma 
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geral, que viabilizaram o desenvolvimento de novas tecnologias de transporte e comunicação 

e, portanto, de circulação de mercadorias, ideias e serviços. É nesse contexto que a inovação 

gerada nos centros de pesquisa de excelência brasileiros e mundiais, como clones de eucalipto, 

conseguem atingir longínquas propriedades do Sudoeste de Goiás. 

Entretanto, algumas considerações ainda são necessárias e serão desenvolvidas para 

a compreensão do sistema técnico da eucaliptocultura, como a seletividade da adoção das 

técnicas. Conforme alerta Marx (2008), a distribuição inclui, além da distribuição dos produtos, 

a distribuição dos instrumentos de produção. A inovação, as informações e a tecnologia são 

hoje insumos importantes dos processos produtivos, no entanto, são social e espacialmente 

excludentes. 

Nessa linha, a transformação do meio natural em um sistema de objetos técnicos9 e 

infraestruturas materializa o acesso às técnicas pelos diferentes atores sociais, viabilizando 

maior fluidez na circulação para aqueles já privilegiados e reforçando a seletividade espacial. 

Além disso, a transformação do meio natural em infraestuturas vai configurando o espaço à 

racionalidade capitalista, cooptando e subordinando as porções do espaço herdado ao modo 

capitalista de produzir. 

Portanto, cada finalidade de produção e cada ator do processo produtivo da 

eucaliptocultura é portador de um subsistema técnico específico, cuja materialização também é 

influenciada pelo espaço herdado. Os atores hegemônicos possuem técnicas modernas, 

utilizadas conforme o seu interesse. Por isso, o sistema técnico é considerado uma variável da 

dinâmica espacial da eucaliptocultura. 

 
1.3.4 Finalidades da produção 

Diferentemente de outros produtos, o eucalipto é um produto muito versátil, pois 

participa de várias cadeias produtivas para diversas finalidades. No chamado complexo 

florestal, o eucalipto se presta à matéria-prima ou energia e pode ser utilizado in natura ou após 

passar por vários processos industriais. Assim, cada finalidade da produção porta um sistema 

técnico, está sempre correlacionada a determinados atores e pressupõe um processo de 

espacialização e reconfiguração determinado. 

Portanto, a finalidade da produção, cujo maior detalhamento será feito no capítulo 

2, é importante variável de análise espacial da eucaliptocultura. 

9 A transformação de objetos naturais em objetos técnicos, racionalmente utilizados para atingir um fim sob a 

lógica de um sistema produtivo regional, não elimina sua dinâmica natural. Ao contrário, a compreensão da 

dinâmica natural do solo, dos rios e da vegetação, por exemplo, precisa ser incorporada pela técnica, a fim de se 

tornar eficaz. 
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1.4 Pressupostos para a análise dos impactos ambientais em Geografia 

 
 

A compreensão dos impactos ambientais no campo epistemológico da Geografia  é 

uma tarefa desafiadora, pois pressupõe o esforço no sentido de superar a dicotomia sociedade-

natureza que perpassa as ciências e está cristalizada nos domínios da Geografia, assim como o 

esforço operacional para o tratamento empírico de um tema complexo (COELHO, 2001), 

multidisciplinar e controverso. 

Inicialmente, cumpre ressaltar a dicotomia sociedade-natureza, cujas origens 

remontam à Antiguidade. Enquanto nas sociedades primitivas predominava a concepção 

mágica/mítica da natureza, na qual são projetadas as características humanas, como o amor, o 

ódio e a compaixão, a fim de explicar eventos naturais inexplicáveis (MORAIS, 2000), a ideia 

de natureza para os filósofos pré-socráticos era a “phisys”, abrangendo tudo o que existia. Com 

a racionalidade grega antiga, sobretudo com Platão, instaura-se o início da separação homem-

natureza. Da racionalidade platônica à concepção cristã medieval, de que a natureza fora criada 

por Deus e entregue aos cuidados do homem – imagem e semelhança de Deus –, são criadas as 

bases ideológicas para a cisão completa, realizada por Descartes e Bacon, no século XVI. 

Descartes baseou toda a sua concepção da natureza dos fenômenos numa divisão 

fundamental, de dois domínios separados e independentes: o res cogitans (mente) e o res 

extensa (matéria), estabelecendo a dualidade mente/matéria, homem/natureza, sujeito/objeto e 

consolidando a concepção de natureza externa e inferior ao homem. Mas a principal concepção 

de agressão à natureza é atribuída a Bacon, para quem “saber é poder”, levando a uma superação 

de uma passividade contemplativa do homem em relação àquela, já que “A natureza não é 

objeto passivo, mas material que resiste à nossa consideração e que, portanto, necessita ser 

dominado e submetido” (BACON, 1983, apud CASSETI, 1995, p. 21). Descartes corrobora 

essa ideia ao afirmar que o objetivo da ciência é o domínio e o controle da natureza, para que o 

homem torne-se seu “senhor e dominador”. 

Assim, paulatinamente, vão sendo estabelecidas as bases da ciência moderna, cuja 

compreensão é essencial a fim de desvendar a concepção de mundo e o sistema de valores que, 

em conjunto com o modo de produção capitalista, foram responsáveis pelo “desencantamento 

do mundo” (CASSETI, 1995) e pela visão da natureza externa. Essas, por sua vez, estão no 

bojo das transformações ambientais pelas quais o mundo vem passando. 
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Além disso, a mente deveria conduzir a racionalidade humana para o “desencantamento do 

corpo”, isto é, o domínio das paixões e o estabelecimento de uma “alma forte” em detrimento 

da “alma fraca”. Essa concepção forneceu a sanção científica para a manipulação e a exploração 

da natureza (CAPRA, 1982). 

Algumas consequências da visão hegemônica da ciência moderna são: 

fragmentação da ciência em diversos campos do saber, que não se comunicam; falta de 

consciência ética e reflexiva (MORIN, 2000), já que o saber científico se considerava verdade 

absoluta; justificativas para o homem se sentir dominador e controlador da natureza, o que 

legitimou as ações predatórias sobre os “recursos naturais”. A natureza passa a ser vista como 

recurso à disposição da acumulação capitalista. 

Essas transformações no campo científico refletem a necessidade de uma concepção 

de mundo em que a natureza poderia ser submetida e explorada, o que, somado aos avanços 

técnicos e tecnológicos, resultaram na origem de muitos dos focos da questão ambiental, tais 

como o desmatamento, intensificação do uso do solo e uso dos combustíveis fósseis como 

alavanca da industrialização. Deste modo, o desenvolvimento econômico foi alicerçado e, ao 

mesmo tempo, contraposto pela intensificação do uso da natureza como recurso. 

Ademais, o “avanço” econômico capitalista, em vez de beneficiar toda a 

humanidade, gerou desigualdades sociais, pois a apropriação privada da natureza alienou o 

homem do seu trabalho e da sua própria natureza. As relações capitalistas, caracterizadas pela 

exploração da força de trabalho, determinam relações predatórias também com a natureza. Do 

mesmo modo, os impactos que se observam, não atingem igualmente todos os homens, eles 

afetam, sobretudo, as classes menos favorecidas que, não tendo acesso à terra, especialmente à 

terra urbana, ocupam locais impróprios, como encostas e vales, acelerando os “acontecimento 

catastróficos” pelos quais são frequentemente responsabilizadas. 

Esse conjunto de transformações que consolidaram o sistema capitalista como 

modo de produção dominante resultou, assim, em problemas ambientais, cuja percepção, 

entretanto, é muito recente, tendo como marco histórico a Conferência das Nações Unidas sobre 

o Ambiente Humano, em Estocolmo, no ano de 1972. 

A outra consequência desse período, que aqui interessa pontuar, foi a dualidade 

incorporada pelas ciências, que se dividiram entre naturais e humanas, reverberando na 

Geografia e dificultando a análise da questão ambiental, pois 
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Os geógrafos, tanto físicos quanto humanos, nunca falaram tanto das relações entre 

sociedade e natureza quanto nos dias atuais. Na prática, porém, a geografia humana 

permanece alheia à dinâmica da natureza, tanto quanto a geografia física à dinâmica 

da sociedade. Os geógrafos físicos ou geomorfólogos se restringem a tentativas 

incipientes de incluir o ser humano ou população (quase nunca a sociedade) nas suas 

interpretações. Os geógrafos humanos se limitam a ver o ambiente como substrato 

físico, que é passivamente transformado pelo sociedade (COELHO, 2001, p. 19). 

 

 

A pesquisa ambiental, e mais especificamente sobre impactos ambientais, 

demonstra a dicotomia teórica e procedimental da Geografia e, em certa medida, põe o geógrafo 

defronte a esse obstáculo. Assim, 

O que a reflexão sobre o ambiente exige, portanto, como precondição, é a eleição de 

novos paradigmas que, no mínimo sejam capazes de não tomar Homem e Natureza 

como pólos excludentes. A adesão a tais pressupostos nos impõe, em decorrência, que 

nos recusemos a ver a natureza como mera fonte de recursos ilimitados à disposição 

de um Homem-centro do mundo (GONÇALVES, 1995, p. 309-310). 

 

É importante que seja superada a concepção dualista e reducionista entre natureza 

e homem, para que seja alcançada uma concepção totalizante, sistêmica, integrada, 

transdisciplinar, isto é, um novo paradigma (MORIN, 2000; CAPRA, 1982) capaz de apreender 

o real em sua complexidade. Nessa linha, a análise ambiental deve considerar os elementos do 

meio físico e do meio social, pois a pesquisa do meio físico não deve desconsiderar que o modo 

de produção e as forças produtivas é que dão à natureza sua existência social (BERTRAND, 

1971; MARX; ENGELS, 2001), e, por outro lado, não se deve esquecer que “A ação humana é 

exercida em uma Natureza mutante, que evolui segundo leis próprias, das quais percebemos, 

de mais a mais, a complexidade” (TRICART, 1977, p. 35). 

Outro desafio que se impõe é o de avançar na proposição metodológica 

multidimensional que envolve o impacto ambiental, necessariamente vinculada à postura 

teórica. Se a análise espacial envolve uma série de elementos ou variáveis, o meio físico, aqui 

compreendido como perspectiva de natureza captada pela análise geográfica, é uma delas. Ele 

deve ser considerado no processo de espacialização, porque, em certa medida, determinada a 

localização, a extensão, as técnicas empregadas, entre outros, e no processo de reconfiguração, 

uma vez que o próprio meio físico altera sua dinâmica frente às atividades sociais sem, contudo, 

perder a dinâmica própria da natureza. Assim, os impactos ambientais são “ao mesmo tempo, 

produto e processo de transformações dinâmicas e recíprocas da natureza e da sociedade 

estruturada em classes sociais” (COELHO, 2001, p. 21). 
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Se a sociedade evolui por seus processos particulares, sejam políticos, econômicos 

ou culturais, e a natureza evolui pelos processos físico-químicos, a análise dos impactos 

ambientais está focada no ponto de tangência desses processos, sendo, por isso, a Geografia 

privilegiada, ao englobar a análise – como processo de fragmentação necessária - desses 

elementos e sua síntese, enquanto dinâmica espacial. 

 
1.5 Procedimentos operacionais 

 
 

Segundo Tonet (2013, p, 122) será a realidade objetiva (o objeto), no seu modo 

próprio de ser, que indicará quais devem ser os procedimentos metodológicos, consequência da 

prioridade do objeto sobre o sujeito e, também, decorrência da função social do conhecimento 

científico. A prioridade do objeto (o real) sobre o sujeito (o ideal) impõe que, para conhecê-lo, 

este último transforme o concreto real em concreto pensado (ideal) mas, como salientam Marx 

e Engels (2001), pautando-se em premissas. 

Nesse sentido, a compreensão espacial da eucaliptocultura demandou uma série de 

procedimentos e técnicas, de gabinete, campo e laboratório, os quais foram desenvolvidos 

paralelamente à elaboração teórica. Por isso, teoria e metodologia foram se estruturando e 

reestruturando ao logo da pesquisa. 

A seguir é apresentado o roteiro metodológico com as etapas10, os procedimentos 

e produtos obtidos, reunindo os trabalhos realizados no decorrer da pesquisa. Os procedimentos 

e técnicas adotados ao longo do trabalho pautaram-se, principalmente, nas orientações de 

Gressler (2003). 

 
a) Primeira etapa: Revisão de literatura e cartografia 

A revisão da literatura foi realizada por meio da busca, consulta, seleção, leitura e 

fichamento e interpretação de textos teóricos, referentes a espaço, capital e impactos 

ambientais; metodológicos, centrados na análise espacial e análise ambiental; descritivos do 

tema, a eucaliptocultura, e da caracterização físico-ecológica e socioeconômica da área de 

estudo, o Sudoeste de Goiás. A tais procedimentos seguiu-se a estruturação das ideias, 

elaboração de esquemas, fluência e redação inicial de capítulos da tese. 

Ademais, realizou-se a busca de mapas e cartas que poderiam ser aproveitados na 

pesquisa. Esse levantamento cartográfico permitiu a obtenção de base planialtimétrica e 

10 As etapas nem sempre se desdobraram na seqüência em que estão dispostas, como os trabalhos de campo e a 

revisão bibliográfica, por exemplo, realizados em todo o decorrer da pesquisa. 
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mapas temáticos, disponibilizadas no sítio do Sistema Estadual de Geoinformação de Goiás 

(SIEG). São elas: 

– limites municipais: base do ano de 2015, na escala de 1:250.000, composto pela atualização 

do Arquivo Gráfico Municipal realizado pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística 

(IBGE) e pelo Instituto Mauro Borges (IMB); 

– drenagem e curvas de nível: base cartográfica vetorial digital da Agência Nacional de Águas 

(ANA), realizado pelo IBGE, na escala 1:1.000.000, revisada e editada em 2005; 

– perímetro urbano: base da Superintendência de Geologia e Mineração (SGM) de Goiás, 

atualizado, em 2006, por imagens Landsat 7 de 2002/2003, na escala 1:250.000; 

– unidades geológicas: base de Geologia do Estado de Goiás e Distrito Federal, do ano de 2009, 

organizada por Maria Luiza Osório Moreira, Luiz Calos Moreton, Vantederlei Antônio de 

Araújo, Joffre Valmório de Lacerda Filho, Heitor Faria da Costa, na Escala 1:500.000, realizado 

pelo Serviço Geológico do Brasil ou Companhia de Pesquisas e Recursos Minerais (CPRM); 

– solos: base do Projeto RadamBrasil, na escala 1:1.000.000. 

 
 

b) Levantamento de dados secundários 

Essa etapa caracterizou-se pela busca, em diversas fontes, e coleta de dados sobre 

produção de eucalipto e seus subprodutos e indicadores sociais, econômicos e ambientais das 

áreas produtoras, seguidos pela organização, categorização, classificação e tratamento dos 

dados e a subsequente análise desses dados e materiais. 

As principais fontes de pesquisas, nessa etapa, foram: 

– a Pesquisa da Extração Vegetal e Silvicultura (PEVS) e a Pesquisa Agrícola Municipal 

(PAM), entre várias outras, do IBGE; 

– os relatórios anuais e outras estatísticas divulgadas pela Associação Brasileira dos 

Produtores de Florestas Plantadas (ABRAF) e pela Indústria Brasileira de Árvores (IBÁ); 

– os relatórios anuais e outras estatísticas florestais divulgados pela Organização das Nações 

Unidades para Alimentação e Agricultura (FAO). 

Esses dados foram selecionados, codificados e tabulados, posteriormente, 

apresentados em tabelas ou figuras. Os gráficos apresentados no trabalho foram construídos no 

programa Excel e os esquemas, no Powerpoint. 

 
c) Mapeamentos diversos 
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Os produtos cartográficos resultaram da manipulação das bases mencionadas no 

item 1.5, no programa ArcGIS 10.1, licenciado pelo Laboratório de Geoinformação da 

Universidade Federal de Goiás, Regional Jataí, e do tratamento de imagens Landsat, resolução 

espacial de 30 metros, obtidas por meio de cadastro no United States Geological Survey 

(USGS), cuja descrição segue no Quadro 1.1. 

Quadro 1.1 Características das imagens utilizadas na pesquisa. 

Ano Satélite Sensor Banda 
Faixa 

espectral 
Cena 

Data do 

imageamento 
     222 72 17/08/2000 

   3 0,63-0,69 μ 222 73 24/08/2000 

 
2000 

 
Landsat 5 

Thematic 

Mapper 

(TM) 

  223 71 

223 72 

223 73 

224 71 

07/07/2000 

25/07/2000 

24/07/2000 

30/07/2000 

 
4 

 
0,76-0,90 μ 

   
5 1,55-1,75 μ 

224 72 12/07/2000 

   224 73 30/07/2000 

     222 72 14/07/2005 

   3 0,63-0,69 μ 222 73 14/07/2005 

 
2005 

 
Landsat 5 

Thematic 

Mapper 

(TM) 

  223 71 

223 72 

223 73 

224 71 

06/08/2005 

22/08/2005 

06/08/2005 

29/08/2005 

 
4 

 
0,76-0,90 μ 

   
5 1,55-1,75 μ 

224 72 29/08/2005 

   224 73 29/08/2005 

     222 72 17/08/2010 

   3 0,63-0,69 μ 222 73 24/08/2010 

 
2010 

 
Landsat 5 

Thematic 

Mapper 

(TM) 

  223 71 

223 72 

223 73 

224 71 

07/07/2010 

25/08/2010 

24/08/2010 

30/07/2010 

 
4 

 
0,76-0,90 μ 

   
5 1,55-1,75 μ 

224 72 12/07/2010 

   224 73 30/07/2010 

     222 72 11/08/2015 

   4 0,63-0,69 μ 222 73 11/08/2015 

  Operational   223 71 18/08/2015 

2015 Landsat 8 
Land 

Imager 
 

5 

 
0,76-0,90 μ 

223 72 

223 73 

18/08/2015 

02/08/2015 

  (OLI)   224 71 09/08/2015 

   
6 1,55-1,75 μ 

224 72 25/08/2015 

   224 73 09/08/2015 

Fonte: USGS (2016). Organização da autora. 
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As imagens Landsat já estavam georreferenciadas. Foram realizadas algumas 

correções, construído o mosaico e elaborada a composição colorida. Após esse processamento, 

utilizaram-se técnicas de classificação automática e supervisionada, observando-se que tanto a 

resolução espacial das imagens quanto as técnicas se mostram insatisfatórias para o 

mapeamentos das áreas plantadas com eucalipto, especialmente por não discriminá-las de áreas 

de Cerrado e florestas. 

Optou-se, então, por utilizar imagens disponíveis gratuitamente no Google Earth, 

que também é gratuito, porque possuem boa resolução espacial, possibilitando a identificação 

visual e o mapeamento manual das áreas. Entretanto, as imagens são desatualizadas e de 

diferentes datas, exigindo sua atualização com base nas imagens de anos específicos. Dessa 

maneira, foram realizados os seguintes passos: 

– inserção da base com limites municipais na plataforma Google Earth; 

– varredura visual, a altitude de 5 km e identificação dos eucaliptais e elaboração de 334 

polígonos, a altitude de 1km sobre as áreas identificadas, que se constituíram em unidades de 

mapeamento, as quais são áreas plantadas com eucalipto, de dimensão variada, em única gleba 

ou em glebas contíguas. Como não se dispunha da informação dos limites das propriedades 

rurais, é possível que um estabelecimento agropecuário tenha mais de uma unidade de 

mapeamento ou vice-versa; 

– elaboração de planilha com dados dos eucaliptais, tais como: área, proprietário, altitude e 

uso anterior, que e apresentada no Apêndice 1; 

– exportação dos dados em formato compatível com o ArcGIS; 

– importação de cada um dos polígonos no ArcMap e junção dos polígonos no mesmo layer; 

– sobreposição às imagens Landsat de 2015 e atualização das áreas com eucalipto, a partir de 

interpretação visual; 

– sobreposição das áreas de eucalipto mapeadas para 2015 às imagens Landsat de anos 

anteriores, com edição11; 

– elaboração dos mapas; 

– validação ou apoio de campo e edição final do material cartográfico. 

As Figuras 1.4 e 1.5 apresentam a sequência de etapas realizadas e os diferentes 

tipos de imagem de satélite utilizados. 

 

 

 
 

11 Nas inclusões de áreas, que só ocorreram no ano de 2015, o desenho dos polígonos foi feito no Google Earth, 

observando-se pontos de referência, para garantir a manutenção da escala de trabalho adotada. 
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Figura 1.4 – Sequência de procedimentos realizados para elaboração dos mapas com áreas 

plantadas de eucalipto 

Fonte: a autora. 
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Figura 1.5 – Mapeamento no Google Earth e no 

ArcMAP 

 
Fonte: Google Earth Pro (2017) e ArcMap 10.1 (2015). 

 

d) Levantamento de dados primários 

O levantamento de dados primários foi precedido da definição dos principais 

parâmetros físico-ecológicos e socioeconômicos a serem investigados e pela construção dos 

instrumentos de coleta, quais sejam os formulários, entrevistas e questionários, seguindo os 

preceitos de Gressler (2003), e submissão ao Comitê de Ética em Pesquisa (CEP) da 

Universidade Federal de Goiás. 
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Foram realizadas vinte entrevistas abertas com trabalhadores da eucaliptocultura no 

Sudoeste de Goiás, cuja menção nesse trabalho é feita usando-se T1, T2...T20, mantendo total 

o sigilo sobre suas identidades. Também foram realizadas entrevistas com representantes de 

instituições, associações de classe e empresas ligados ao setor na região, listados no Quadro 

1.2. 

 
Quadro 1.2 – Descrição das entrevistas realizadas com representantes de empresas e 

associações de classe 

Entrevistado Cargo/Função 
Data da 

entrevista 

Marlon Lúcio Oliveira 

Gonçalves de Castro 

Engenheiro Florestal; proprietário de empresa de 

planejamento florestal e assistência técnica em Jataí; 

produtor de eucalipto em Serranópolis. 

07/08/2015 e 

10/05/2017 

 

Wilton Lima de Castro 

Pioneira da eucaliptocultura da Comigo. Vice-presidente 

da Cooperativa dos Produtores de Eucalipto do Sul e 

Sudoeste Goiano (COPEG); produtor de eucalipto em Rio 

Verde; prestador de serviço da eucaliptocultura. 

 

 
07/12/2015 

Reginaldo Fernandes 
Engenheiro Florestal; Coordenador Florestal da empresa 

Cargill no Sudoeste de Goiás, com sede em Rio Verde. 
07/12/2015 

Ubirajara Silva de 

Oliveira 

Gerente Florestal da Cooperativa Agroindustrial dos 

Produtores Rurais do Sudoeste Goiano (Comigo) 

07/12/2015 e 

10/05/2017 

Felipe Comelli 
Sócio-proprietário da empresa Comelli Transportes, com 

sede em Rio Verde. 
11/08/2016 

Roberto Lauro Tambasco 

Júnior 

Presidente da Cooperativa dos Produtores de Eucalipto do 

Sul e Sudoeste Goiano (COPEG); produtor de eucalipto 

em Rio Verde. 

 
11/08/2016 

 
Milton Severino Carlos 

Corretor de imóveis rurais no Sudoeste de Goiás, 

proprietário da empresa Gran Vista Imobiliária, sediada 

em Jataí. 

 
08/12/2016 

Mariana Crepaldi de 

Paula 

Engenheira Florestal; Professora Doutora em cursos de 

graduação e pós-graduação da UFG/Regional Jataí; 

ambientalista. 

 
24/01/2017 

Robson Schaff Corrêa 
Engenheira Florestal; Professor Doutor do curso de 

Engenharia Florestal da UFG/Regional Jataí. 
23/03/2017 

Manuel Rodriguez 

Carbarall 

Engenheiro Agrônomo; Professor Especialista de cursos 

da Unifimes/Mineiros. 
31/03/2017 

Andrisley Joaquim da 

Silva 

Engenheiro Florestal; Professor Mestre do curso de 

Engenharia Florestal da Unifimes/Mineiros. 
31/03/2017 

 

Aloir Vicente da Silva 

Presidente da Associação dos Avicultores Integrados da 

Perdigão (AVIP) de Mineiros e da Cooperativa dos 

Avicultores Integrados da Perdigão de Mineiros 

(Copavip); produtor de eucalipto em Mineiros. 

 

31/03/2017 

Wanderlan Arantes 

Pontes 

Técnico em Segurança do Trabalho da Comigo 
10/05/2017 

Edson Alves Novaes 
Economista da Federação de Agricultura e Pecuária de 

Goiás. 
11/05/2017 

Fonte: a autora. 
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Foram preenchidos formulários em laticínios, frigoríficos, padarias, restaurantes, 

agroindústrias, viveiros, revendedoras de madeira tratada, fábricas de carvão, olarias e fábricas 

de tijolos, prefeituras e sindicatos rurais, a fim de levantar dados sobre o consumo, produção e 

preços dos produtos da eucaliptocultura em vários municípios da região, com destaque para Rio 

Verde e Jataí. 

As entrevistas, questionários e formulários foram aplicados por amostragem não 

probabilística, do tipo conveniência (GRESSLER, 2003), que abrange os sujeitos mais 

acessíveis. Essa escolha foi justificada por se tratar de uma pesquisa exploratória, em que não 

há dados sobre o universo a ser pesquisado. Buscou-se incluir o máximo possível de municípios, 

setores produtivos, empresas, produtores e trabalhadores da eucaliptocultura regional. Houve 

poucas recusas, mas algumas limitaram a análise empreendida, sobretudo a da BRFoods, maior 

produtora e consumidora de eucalipto na região. 

Foram aplicados 60 questionários aos produtores rurais na amostragem por 

conveniência, cujos Estabelecimentos Agropecuários12 (EA) totalizam uma área de 33.906 ha e 

cuja área de eucalipto totaliza 9.765 ha, ou 29% da área plantada no Sudoeste de Goiás. O 

questionário é apresentado do Apêndice 2. 

Foram realizados 29 trabalhos de campo, listados no Quadro 1.3, para observação, 

aplicação dos instrumentos de coleta para obtenção dos dados socioeconômicos, tomadas de 

fotografias convencionais, coleta de solos e descrição de perfil de solo. 

Foram realizadas 95 amostras de solo, obedecendo-se aos preceitos de Lemos e 

Santos (2002) e Sanzonowicz (2004). Foram coletadas 63 amostras em uso com eucalipto de 

diferentes idades e manejo florestal e do solo; uma amostra para lavoura de soja; onze amostras 

para pastagem sob diferentes manejos e vinte amostras de referência com cobertura de 

vegetação nativa, sob condições físico-ecológicas semelhantes àquelas sob uso, para permitir a 

comparação das alterações promovidas no solo por diferentes tipos de uso e manejo. A 

caracterização de uso das amostras é apresentada no Quadro 1.4. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12 Utilizou-se a definição de Estabelecimento Agropecuário do IBGE (2017), que o caracteriza como todo  terreno 

de área contínua, independentemente do tamanho ou situação (urbana ou rural), formado de uma ou mais parcelas, 

subordinado a um único produtor, onde se processasse uma exploração agropecuária, especificamente com 

interesse pela produção de eucalipto. 
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Quadro 1.3 – Descrição dos trabalhos de campo realizados 

 
Município 

Número 

de 

trabalhos 

de campos 

 
Datas dos trabalhos 

 
Atividades realizadas 

Apda Rio Doce e Aporé 
 

1 
 

03/03/16 

Identificação de áreas plantadas, 

visita a estabelecimentos e 
fotografias. 

Caiapônia e Doverlândia 
 

1 
 

03/01/17 

Identificação de áreas plantadas, 
aplicação de questionários e 

entrevistas. 

Chapadão do Céu 
 

1 
 

10/11/16 

Identificação de áreas plantadas, 

aplicação de questionários e 
entrevistas, coleta de solos. 

 
Jataí 

 
9 

08/10/16, 22/10/16, 23/10/16, 

08/11/16, 23/11/16, 29/11/16, 

09/01/17, 25/02/17, 25/03/17, 

04/06/17 

Identificação de áreas plantadas, 

aplicação de questionários e 

entrevistas. 

Mineiros 2 
 

22/09/16 e 31/03/17 
Identificação de áreas plantadas, 
aplicação de questionários e 

entrevistas, coleta de solos. 

 
Rio Verde 

 
9 

16/09/15, 07/12/15, 11/07/2015, 

20/09/16, 02/12/16, 15/12/16, 

10/02/17, 17/02/17, 11/05/217, 

01/06/2017 

Identificação de áreas plantadas, 

aplicação de questionários e 

entrevistas, coleta de solos, 

descrição de perfil do solo. 

Serranópolis 5 
14/09/2016, 16/09/2016, 

28/09/2016 e 11/02/17 

Identificação de áreas plantadas, 

aplicação de questionários e 
entrevistas, coleta de solos. 

Fonte: a autora. 

 

Quadro 1.4 – Características de uso e manejo das amostras de solo coletadas no 

Sudoeste de Goiás 

Uso/cobertura Especificidade Número de amostras 

 

 
Eucalipto 

< 2 anos 7 

> 2 < 4 anos 14 

> 4 anos 23 

Rebrota 19 

Lavoura Soja 1 

 

Pastagem 

Integração silvopastoril 5 

Boas condições 2 

Degradada 4 

 

Referência 
Cerrado 17 

Mata 3 

 Total 95 

Fonte: a autora. 
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O perfil de solo foi descrito na área mais antiga de produção comercial de eucalipto 

na região, propriedade da Cooperativa Agroindustrial dos Produtores Rurais do Sudoeste 

Goiano (Comigo), em Rio Verde. 

As amostras foram coletadas nas entrelinhas, entre quatro árvores, tentando evitar 

a coleta na linha de adubação. As amostras foram obtidas com trado de caneca, trado inglês, pá 

e trado mecânico adaptado. Essa diferença deveu-se ao grau de dificuldade imposto pelo nível 

de compactação do solo em cada área de coleta e à disponibilidade de equipamento mecânico 

nas propriedades visitadas. 

A posição da coleta, a descrição do perfil de solo e alguns dos equipamentos 

utilizadas são apresentados na Figura 1.6. 

As amostras foram coletadas à espessura de 0 - 15 cm, considerada suficiente para 

possibilitar a análise do horizonte A e da Matéria Orgânica do Solo (MOS). Elas foram 

compostas por, pelo menos, cinco subamostras representativas da área; parcelas de eucalipto 

grandes e heterogêneas implicaram na coleta de maior número de subamostras em relação às 

parcelas menores e homogêneas, quanto à declividade e características visuais do solo e das 

árvores. Ao todo, realizaram-se cerca de 600 coletas de solo, para a composição das 95 

amostras. As subamostras foram misturadas manualmente em um balde limpo, de onde foi 

retirado aproximadamente um quilo para composição da amostra, que foi levada, sempre no dia 

seguinte à coleta, ao Laboratório Exata, no município de Jataí, para as análises química, física 

e de MOS, conforme metodologia da Embrapa (1997). Esses dados primários e de laboratório 

foram tabulados e analisados, constituindo gráficos, tabelas e imagens. 
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Figura 1.6 – Perfil, posição e equipamentos de coleta de solo utilizados 

 
Fonte: a autora, em diversas datas e locais. 

 

O Quadro 1.5 apresenta a listagem com as coletas de solo e aplicação de 

questionários ao produtores, por município, com a respectiva representatividade das áreas. 
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Quadro 1.5 – Lista das coletas realizadas e questionários aplicados nos municípios do 

Sudoeste de Goiás 

 

Município 

Amostras de solos Questionários aos eucaliptocultores 

Número de 

coletas 

Área de 

representatividade 
(ha) 

 

Total aplicado 

Área de 

representatividade 
(ha) 

Aporé - - 1 1.750 

Caiapônia - - 3 309 

Chapadão do Céu 3 55 2 2.044 

Doverlândia - - 3 232 

Jataí 36 235 17 2.789 

Mineiros 6 580 8 2.073 

Rio Verde 28 2.789 10 5.914 

Serranópolis 21 2.898 16 18.977 

Total 95 6.557 60 33.906 

Fonte: a autora. 

 

 

e) Organização, análise, discussão dos resultados e redação 

Nessa etapa todos os dados foram reunidos, organizados por meio da seleção, 

codificação e tabulação (GRESSLER, 2003), com apoio de algumas ferramentas estatísticas. 

Usando o programa Excel, foram elaboradas tabelas e gráficos, cuja formatação refletisse a 

melhor maneira de apresentação das informações ao leitor. 

A seguir, os dados foram analisados, etapa fundamental da elaboração teórica. Para 

tal, procedeu-se à interpretação, verificando relações entre as variáveis e estabelecendo 

esquemas explicativos. Em seguida, veio a explicação, ou esclarecimento dos resultados por 

meio da exposição causal. Por último, a especificação, com a validação das hipóteses e 

comparação a resultados encontrados por outras pesquisas. 

O Quadro 1.6 apresenta o roteiro metodológico esquemático com as etapas, 

procedimentos e produtos obtidos na pesquisa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Quadro 1.6 – Síntese das etapas, procedimentos e produtos obtidos na pesquisa 
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ETAPAS PROCEDIMENTOS PRODUTOS OBTIDOS 

 

 
1ª 

Etapa 

 

 
Revisão de literatura e 

cartografia 

Levantamento bibliográfico e 

cartográfico. 

Leitura. 

Fichamentos. 

Aprimoramento de 

conceitos e estabelecimento 

de pressupostos teóricos e 

metodológicos. 

  Estruturação de ideias e 

elaboração de esquemas. 

Base de dados, mapas, 

cartas e imagens de satélite. 

2ª 

Etapa 

Levantamento de dados 

secundários 
Busca e tabulação de dados. Planilhas, quadros e figuras. 

 

 

 

 

 
3ª 

Etapa 

 

 

 

 

 
Mapeamentos 

diversos 

 

 
Google Earth 

Varredura visual e digitalização 

dos polígonos referentes aos 

eucaliptais. 

Elaboração de planilha com 

todas as informações sobre 

cada área. 

Polígonos com as unidades 

de mapeamento dos 

eucaliptais. 

Planilha com informações 

diversas de cada unidade de 

mapeamento. 

Composições coloridas do 

Sudoeste de Goiás para os 

anos de 2000, 2005, 2010 e 

2015. 

Mapas de localização dos 

eucaliptais em 2000, 2005, 

2010 e 2015. 

 

 
 

ArcMap 

 
Tratamento das imagens 

Landsat. 

Classificação visual das áreas 

de eucalipto. 

Edição dos mapas. 

  
Questionários e 

entrevistas 

Elaboração dos instrumentos de 

coleta e submissão ao Comitê 

de Ética. 

 

 

 
4ª 

Etapa 

 

Levantamento 

de dados 

primários 

 

 
Trabalhos de 

campo 

Validação dos produtos 

cartografados, 

caracterização físico-ecológica, 

coleta de solos e descrição de 

perfil , aplicação de entrevistas 

e questionários. 

 

Entrevistas. 

Questionários. 

Planilhas. 

   
Análises de solo 

Acompanhamento das análises 

realizadas em laboratório 

particular. 

 

5ª 

Etapa 

Tabulação, interpretação e 

discussão dos resultados e 

redação 

Análise e interpretação final 

dos dados. 

Redação. 

Tabelas, gráficos e figuras. 

Tese. 

Fonte: a autora. 
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2 APRESENTANDO: A EUCALIPTOCULTURA 

 
 

Empreender a leitura espacial de uma atividade produtiva requer, de início, a análise 

e a compreensão dessa atividade. O texto a seguir resulta das investigações sobre a 

eucaliptocultura e tem o propósito de explanar as principais variáveis da dinâmica espacial da 

atividade. Além disso, apresenta a região produtiva do Extremo Sul baiano, cuja dinâmica 

espacial é centrada no eucalipto. 

 
2.1 O roteiro da eucaliptocultura no Brasil: dos experimentos de Andrade à transgenia 

 
 

Existe vasta literatura sobre o eucalipto, a árvore folhosa mais plantada no mundo, 

conforme assinalam Myburg et al. (2014), com destaque especial para as literaturas brasileira, 

indiana, australiana e estadunidense. As informações seguintes apoiam-se, principalmente, no 

obra mais completa – e já é um clássico - referente ao processo produtivo do eucalipto no Brasil: 

“O eucalipto”, de Edmundo Navarro de Andrade, cuja segunda edição foi publicada em 196113, 

sob patrocínio da FAO, por ocasião da Segunda Conferência Mundial do Eucalipto, realizada 

em São Paulo. 

A introdução do eucalipto em bases comerciais e a elaboração de técnicas pioneiras 

para a eucaliptocultura nacional devem-se a Edmundo Navarro de Andrade, agrônomo que 

dedicou décadas a essa planta, o que lhe concedeu o título de “pai da eucaliptocultura no Brasil”. 

O termo eucalyptus origina-se do grego, significando “cobrir bem”. O gênero 

Eucalyptus ssp pertence à família das Mirtaceas e foi descrito pela primeira vez em 1788, por 

L’Hériter de Brutelle, que lhe deu o nome científico (ANDRADE, 1961). A planta é originária 

da Oceania, sendo a quase totalidade das espécies nativas da Austrália e algumas poucas da 

Indonésia, Papua Nova Guiné, Nova Zelândia e Timor, em diversas condições climatológicas 

e agroecológicas, dada sua grande variabilidade de distribuição espacial/geográfica (SANTOS, 

1972). Apresenta mais de 600 espécies, quase todas arbóreas, salvo poucas arbustivas 

frequentemente utilizadas em caráter ornamental (HIGA; MORA; HIGA, 2000; MORA; 

GARCIA, 2000). 

 

 

 

 
 

13 A segunda edição apresenta-se amplamente revisada e atualizada em relação à primeira, de 1939. 
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Dentre as espécies com maior área plantada no Brasil, destacam-se os Eucalyptus 

camaldulensis, globulus, grandis, salygna e urophyla e a Corymbia citriodora14, cujas 

principais características estão descritas no Quadro 2.1. 

 

Quadro 2.1 – Caracterização das principais espécies de eucalipto plantadas no Brasil 

Espécie 
Nome 

vulgar 

Área original 

de ocorrência 
Características 

Destinação 

recomendada 

 
 

Eucalyptus 

camaldulensis 

 

 
- 

Áreas de baixa 

precipitação. 

Mais extensa 

distribuição 

espacial na 

Austrália 

- resistente à seca e tolerante a vários 

tipos de solos; 

- altura entre 25 e 30 m e diâmetro 

médio de 1 m; 

- desrama natural e copa rala; 

- crescimento e rendimento inferior às 

outras espécies convencionais. 

 
Serraria, postes, 

dormentes, lenha 

e carvão. 

 
Eucalyptus 

globulus 

Eucalipto 

comum/ da 

Tasmânia/ 

Azul 

Sul da Austrália e 

Tasmânia, em 

áreas 

montanhosas e 
clima subtropical. 

 
- adaptado aos climas temperados; 

- altura entre 30 e 55 m. 

 

Celulose e lenha. 

 

Eucalyptus 

grandis 

 

Eucalipto 

Rosa 

 
Sudeste 

australiano de 

clima tropical 

- alta adaptabilidade a solos de baixa 

fertilidade; 

- crescimento rápido; 

- atinge 60 m de altura e diâmetro 

acima de 1,2 m; 
- desrama espontânea. 

 
Múltiplos usos, 

sobretudo 

celulose. 

Eucalyptus 

salygna 

Eucalipto 

Azul de 

Sidney 

Sudeste 

australiano de 

clima subtropical 

- atinge 50 m de altura e diâmetro 

acima de 1,2 m; 

- boa capacidade de regeneração por 

brotação. 

 
Celulose. 

 
Eucalyptus 

urophylla 

 
- 

 

Ilhas da Oceania, 

especialmente 

Timor. 

- resistente ao cancro; 
- tronco mais tortuoso que as demais 

espécies; 

- boa capacidade de regeneração por 

brotação. 

Múltiplos usos, 

sobretudo 

celulose. 

 
 

Corymbia 

citriodora 

 
Eucalipto 

limão/euca 

lipto 

cheiroso 

Vasta distribuição 

latitudinal e 

altitudinal. 

Presente 

principalmente no 

Nordeste da 

Austrália. 

 
- resistente à seca mas limitada às 

geadas; 
- altura entre 35 e50 m e diâmetro 

médio de 1,2 m; 

Óleos essenciais, 

serraria, 

construções, 

estruturas, postes, 

dormentes, 

mourões, lenha e 
carvão. 

Fonte: Andrade (1961), Santos (1972), Mora e Garcia (2000) e Bertola [2004-2014]. 

Elaboração da autora. 

 

No final do século XX, dentre as mais de cem espécies de eucalipto plantadas em 

aproximadamente três milhões de hectares no Brasil, o Eucalyptus grandis era a mais comum, 

com 55% da área total, seguido pelo Eucalyptus salygna e Eucalyptus urophylla, com 17% e 

9%, respectivamente (HIGA; MORA; HIGA, 2000). 

Em 2015, a área plantada no país quase duplicou, atingindo mais de cinco milhões 

de hectares, e os híbridos, sobretudo aqueles resultantes do cruzamento entre Eucalyptus 

grandis e Eucaluptus urophylla, constituem grande parte dos eucaliptais, indicando a 

 

14 Eucalyptus citriodora foi descrito por Hook, mas em 1995 foi transferida para o gênero Corymbia, por Hill e 

Johnson. Nesse trabalho trataremos do Corymbia citrioda juntamente com as espécies de eucalipto. 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Corymbia
http://pt.wikipedia.org/wiki/L.A.S.Johnson
http://pt.wikipedia.org/wiki/L.A.S.Johnson
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territorialização da técnica (BERNARDES; FERREIRA, 2003) na espacialização do sistema 

produtivo, aspecto primordial a ser destacado. 

 
2.1.1 Base técnica da eucaliptocultura 

De acordo com a IBÁ (2015), em 2014, o Brasil manteve mais uma vez sua 

liderança no ranking global de produtividade florestal. A produtividade média dos plantios 

brasileiros de eucalipto atingiu 39 m³/ha/ano, como se pode observar na Figura 2.1. 

 
Figura 2.1 – Produtividade florestal em grandes produtores mundiais 

 
Fonte: IBÁ (2015). Organização da autora. 

 

Embora as “condições edafoclimáticas” sejam frequentemente apontadas como 

fator decisivo para a alta produtividade brasileira, é fundamental considerar o peso de um 

sistema técnico dinâmico de altíssimo desenvolvimento científico e tecnológico que influencia 

a eucaliptocultura, sobretudo no que diz respeito ao melhoramento genético. 

O melhoramento genético é o conjunto de estratégias, técnicas e procedimentos 

associados visando à obtenção de plantas da mais alta qualidade desejável para determinada 

finalidade (ASSIS, 1996). Inicialmente, tinha por objetivo gerar árvores com melhor forma, 

vigor e crescimento, independentemente das finalidades para as quais eram plantadas. 

Entretanto, nem sempre o melhor crescimento gera maior qualidade da madeira, havendo 

necessidade de apontar as características de interesse para cada finalidade e cada ambiente, 

fatores que passaram a ser considerados pelos pesquisadores, conforme atestam Higa, Resende 

e Sousa (1991) e Bernardo (2009). 
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As estratégias de melhoramento genético da eucaliptocultura estão associadas a um 

processo mais amplo, mundializado, de transformação da base técnica da agropecuária, via 

incremento tecnológico. Sobre isso, Graziano da Silva (1993, p. 3) assinala que 

 
O longo processo de transformação da base técnica – chamado de modernização – 

culmina, pois, na própria industrialização da agricultura. Esse processo representa na 

verdade a subordinação da Natureza ao capital que, gradativamente, liberta o processo 

de produção agropecuária das condições naturais dadas, passando a fabricá-las sempre 

que se fizerem necessárias. 

 

Nesse sentido, embora seja uma planta considerada adaptável, a expansão do 

eucalipto para as mais diversas áreas do mundo decorre do processo de artificialização a que 

foi submetido, em resposta à demanda de acumulação capitalista: 

[...] tanto o sistema produtivo instituído, como as tecnologias e as adaptações 

ambientais são orientados para responder aos fins de acumulação [...]. Confirmando 

essa tendência, o incremento técnico acumulativo vem intensificando o domínio sobre 

a natureza, o que nos permite observar a substituição das restrições naturais pelas 

restrições impostas pelo espaço modificado, eliminando qualquer afirmação sobre 

determinismo geográfico. Portanto, as explicações relativas ao desenvolvimento das 

sociedades encontram-se nos processos nelas gerados (BERNARDES; FERREIRA, 

2003, p. 25). 

 

De acordo com Santos e Silveira (2001, p. 88) “É no período atual que o homem 

realiza o seu antigo anseio de inventar a natureza”. Sob essa lógica 

 
Historicamente, as empresas brasileiras do setor priorizaram a manutenção de 

investimentos em pesquisas e desenvolvimento, buscando primordialmente a 

melhoria da genética dos plantios e das técnicas de manejo florestal. O melhor 

exemplo do sucesso dessa estratégia foi o impressionante desenvolvimento da 

produtividade do eucalipto no Brasil – 5,7% ao ano no período de 1970 a 2008 – 

comparativamente aos 2,6% da América Latina, 0,9% dos países desenvolvidos e 

1,9% para o conjunto de países em desenvolvimento (IBÁ, 2015, p. 31). 

 
 

O histórico do melhoramento genético de eucalipto no Brasil remonta aos 

experimentos conduzidos por Andrade (1961), desde a introdução de espécies, em 1904, pela 

Companhia Paulista de Estradas de Ferro (CPEF) para a produção de madeira destinada a 

postes, dormentes e lenha. Em 1964 o Instituto Florestal do Estado de São Paulo assumiu os 

trabalhos da CPEF, dando continuidade ao programa de melhoramento genético, pela seleção 

de árvores superiores e certificação de sementes (CARVALHO; GERALDI, 2010). 

A demanda madeireira para a produção de celulose a partir de eucalipto também 

constituiu preocupação de Andrade (1961), que auxiliou as primeiras experiências com esse 

intuito nos Estados Unidos, publicadas em 1925. A transposição dessas experiências para o 
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Brasil não foi viabilizada naquele período, como era o desejo do pesquisador pioneiro, mas o 

segmento da celulose tornou-se o principal fomentador ao aprimoramento técnico e tecnológico 

para a eucaliptocultura no país. 

Em 1924, a Empresa Leon Feffer, hoje Suzano, iniciou a revenda de papéis 

importados no Brasil e a produção própria foi principiada apenas em 1942, com celulose 

importada. Somente em 1957, a produção industrial passou a adotar 100% da celulose de 

eucalipto nacional (MORA; GARCIA, 2000), fator basilar para a expansão da área plantada no 

país. 

Antes disso, porém, na década de 1940, o pesquisador Carlos Arnaldo Krug, do 

Instituto Agronômico de Campinas (IAC), iniciou um programa de melhoramento genético e 

a Cia. de Melhoramentos conduziu testes para produção de celulose. Na década de 1950, a 

Austrália aproveitava grandemente o eucalipto para a produção de celulose e papel 

(ANDRADE, 1961), sugerindo que a pesquisa brasileira estava consoante à pesquisa mundial. 

Mas a década de 1960 foi, sem dúvida, um período sem precedentes de impulsão 

das pesquisas para o melhoramento do eucalipto, por conta a criação de instituições, como o 

Instituto de Pesquisas e Estudos Florestais (IPEF), da ESALQ, em 1968, implantação de 

diversas empresas privadas que demandavam matéria-prima e dos incentivos governamentais 

para o reflorestamento. Isso expressa uma característica evidente no setor florestal brasileiro: a 

associação de interesses estatais e privados em Pesquisa e Desenvolvimento. 

Nessa linha, em 1985, o Centro Nacional de Pesquisa de Florestas, da Embrapa, 

realizou um convênio com 29 empresas privadas, universidades e instituições de pesquisa e 

iniciou um programa de melhoramento e conservação genética, em âmbito nacional, de doze 

espécies do gênero Eucalyptus. No total, 224 experimentos (testes de progênie e bancos de 

conservação) foram instalados em diferentes condições ecológicas do país visando, entre outros 

objetivos, determinar a magnitude da interação genótipo x ambiente e estimar parâmetros 

genéticos (herdabilidade, correlação genética etc.) (HIGA; RESENDE; SOUZA, 1991). 

Uma das práticas mais antigas de melhoramento genético é a seleção, estratégia 

fundada na eliminação dos indivíduos com características indesejáveis, relativas à 

adaptabilidade ambiental ou à qualidade pretendida para determinado fim (ASSIS, 1996), de 

maneira a eleger os melhores indivíduos a serem utilizados para cruzamentos, clonagem e 

outras técnicas. 
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Especificamente na China, diversas instituições governamentais, sobretudo 

associadas a instituições australianas, têm empreendido grandes esforços quanto à seleção de 

espécies adequadas às mais distintas regiões, como as montanhosas, as atingidas por monções 

e, principalmente, às áreas mais frias (MINSHENG, 2003). 

Já a hibridação é constituída pela união de quaisquer dois gametas que diferem na 

sua composição alélica em um ou mais locus, conforme atestam Resende e Higa (1990). A 

hibridação pode ocorrer tanto entre espécies, entre populações distintas dentro das espécies, 

como entre gêneros ou entre indivíduos de uma mesma população. O híbrido pode, ainda, ser 

novamente ‘cruzado’ com outra espécie. 

Segundo Higa, Resende e Souza (1991) a utilização de híbridos tem também o seu 

papel na exploração de “áreas marginais”, pois a reunião de características de duas espécies 

possibilita a obtenção de tipos que se adaptam bem a essas áreas. Nesse enfoque, são 

particularmente importantes os cruzamentos corretivos, que visam combinar características 

favoráveis de duas espécies, para obter o máximo de produtividade em determinadas condições 

ecológicas. É desse modo que podem ser combinados, por exemplo, a qualidade da madeira, 

características da espécie globulus, com o crescimento, das espécies grandis ou uroplhylla e, 

ainda, a resistência do camaldulensis. 

Outra técnica de suma importância e evidente evolução é a clonagem, cujo 

desenvolvimento inicial deu-se no Marrocos, ainda na década de 1950. A clonagem é a 

propagação vegetativa a partir de uma matriz selecionada, em geral via enraizamento de estacas, 

para a obtenção de uniformidade no crescimento, forma e qualidade do produto. Sua utilização 

comercial foi concretizada nos anos 1970, a partir do desenvolvimento de métodos para a 

produção silvicultural no Congo, e pela Aracruz, no Brasil (ASSIS, 1996). 

O crescimento da produção, o aumento da produtividade e a expansão da 

eucaliptocultura pelo mundo estão intensamente vinculados à hibridação e à clonagem, 

combinadas entre si em um longo e complexo processo de seleção, notadamente conduzidas 

por grandes empresas do setor florestal, com altíssimos investimentos em pesquisas. 

Outras estratégias e técnicas, como a indução de floração precoce, polinização 

controlada, experimentos de resistência a doenças e enxertia têm sido conduzidas na Austrália, 

Estados Unidos e França, mas o Brasil tem estado, também, na vanguarda desse processo de 

inovação. A transgenia e o genoma são exemplos disso. 

A transgenia é uma técnica de modificação genética em organismos, via introdução 

de sequência de outras espécies no código genético da primeira, em laboratório. O 
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Brasil foi o primeiro país a aprovar o plantio de eucalipto transgênico sob cenário polêmico a 

partir de estudos conduzidos por uma empresa subsidiária do grupo Suzano, a Futura Gene. Os 

entusiastas da eucaliptocultura apregoam que as variedades transgênicas de eucalipto devem 

aumentar a qualidade da madeira, viabilizar árvores com crescimento mais rápido, resistentes a 

pragas e a doenças e tolerantes a diversos tipos de estresse, como a seca e o frio (FONTES, 

2014) e, assim otimizar a produtividade em detrimento da expansão da área plantada 

(NOVAES, 2016). 

Com relação ao genoma, pesquisas têm sido conduzidas há décadas, com 

participação conjunta de ministérios, universidades, empresas privadas e a Embrapa (DINIZ, 

2014). Em 2014, o mapeamento e o sequenciamento do genoma do eucalipto grandis foi 

publicado na revista Nature (MYBURG et al., 2014), como resultado de um projeto conjunto 

entre África do Sul, Estados Unidos e Brasil, por meio da Embrapa, com participação de 

pesquisadores da Universidade de Brasília e Universidades Federais de Viçosa, Rio de Janeiro 

e Rio Grande do Sul. O estudo, que analisou o genoma de 640 milhões de pares de bases do 

eucalipto, contou com a participação de mais de 80 cientistas de 30 instituições em nove países. 

Todas essas inovações inseridas nas transformações da base técnica do sistema 

produtivo da eucaliptocultura resultaram no aumento da produtividade, conforme mostra a 

Figura 2.2 e permitem reafirmar a importância do sistema técnico no aumento da quantidade 

produzida de eucalipto no Brasil e em sua expansão para diversas áreas, além de demonstrar a 

importância das pesquisas brasileiras no cenário mundial. 

 

Figura 2.2 – Evolução da produtividade do eucalipto no Brasil, 1970-2014, em m³/ha/ano 

 
Fonte: IBÁ (2015). 
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Cumpre ponderar que há significativas oscilações de produtividade conforme as 

variáveis envolvidas na eucaliptocultura, pois, ainda que haja tendência para a disseminação 

das tecnologias, ela é seletiva social e espacialmente. Nesse sentido, conforme Santos e Silveira 

(2001, p. 376), 

A produção agrícola insere-se cada vez mais na lógica industrial de produção. Para 

manter os níveis de rendimento desejados, essa atividade precisa elevar 

constantemente sua produtividade e, para tanto, adotar novas tecnologias de produção 

de organização. 

Esses novos consumos técnicos no campo exigem maiores somas de investimentos, o 

que ocasionará um processo de modernização sem alteração da estrutura agrária. 

Somente alguns proprietários serão verdadeiramente beneficiados pelas inovações 

introduzidas nos métodos de cultivo. 

 

Além do melhoramento genético do eucalipto, a base técnica da eucaliptocultura 

tem avançado, como, por exemplo, pelo desenvolvimento ou melhoramento de formicidas e 

cupinicidas, gel15 para o plantio, fertilizantes e agrotóxicos, técnicas silviculturais e de manejo 

florestal, que são tão importantes quanto o melhoramento genético no que tange ao aumento da 

produtividade do eucaliptais. 

 
2.1.2 Processo produtivo da eucaliptocultura 

Com base nas orientações divulgadas por instituições e empresas (HIGA; MORA; 

HIGA, 2000; CENIBRA, s/d) e em obras que tratam dos aspectos silviculturais (ANDRADE, 

1961; TAYLOR, 1969; SANTOS, 1972), as principais etapas do processo produtivo da 

eucaliptocultura estão destacadas na Figura 2.3. 

Nessa Figura, as etapas obrigatórias estão posicionadas acima e as opcionais abaixo, 

conforme o período indicado para que sejam feitos. Cumpre ressaltar que há possibilidade de 

corte aos quatro anos, o que é resultado da tecnologia aplicada, e que todo o processo produtivo 

e o sistema técnico dependem da finalidade da produção. 

Nesse sentido, a escolha da espécie e do híbrido, o espaçamento, o período para o 

corte, a desrama16 e a forma do desbaste17, enfim os tratos culturais variam muito. Por exemplo, 

quando a destinação for para a indústria moveleira, o tempo de corte geralmente é o 

 

 

 
15 O gel é aplicado junto à muda e evita que esta morra por deficiência hídrica, por alguns dias, em caso de não 

chover ou não haver irrigação após o plantio. 
16 A desrama, ou poda, é o corte dos ramos inferiores, com o uso de ferramentas adequadas, para que a árvore 

cresça e forneça madeira sem nó, que tem maior valor no mercado (HIGA; MORA; HIGA, 2000). 
17 O desbaste é a retirada de árvores para que as que ficam possam se desenvolver melhor, sendo, também, uma 

forma do produtor antecipar renda (HIGA; MORA; HIGA, 2000). 



78 
 

dobro daquele para celulose, carvão vegetal e lenha. Essa variação também está fortemente 

vinculada às características do meio físico espaço herdado. 

 

Figura 2.3 – Esquema simplificado das etapas do processo produtivo da eucaliptocultura 

Fonte: orientações de Andrade (1961), Taylor (1969), Santos (1972), Higa, Mora e Higa (2000) e Cenibra (s/d) 

Elaboração da autora. 

 

Algumas das etapas do processo produtivo são, em geral, realizadas manualmente 

ou com equipamentos e pequenas máquinas, como o plantio e os tratos culturais. Já a colheita 

em grandes áreas plantadas tem sido realizada, cada vez mais, de forma mecanizada. O nível 

de mecanização depende das outras variáveis, especialmente do nível de capitalização dos 

atores envolvidos. 

Além disso, as plantações de eucalipto podem ser conduzidas em diferentes 

sistemas florestais, que apresentam uma espacialidade diferenciada, isto é, formas 

diferenciadas. Essas formas espaciais são sempre a expressão concreta de uma função em uma 

estrutura produtiva, evidenciando as relações integradas na análise espacial. 

A forma mais comum em que se apresentam as plantações de eucalipto é a 

monocultura, quando o uso do solo é exclusivamente para a eucaliptocultura. Entretanto, nas 

últimas décadas têm se propagado os sistemas agroflorestais18, que são tipos de uso da terra e 

manejo do solo, nos quais se combinam espécies arbóreas com cultivos agrícolas e/ou criação 

de animais, de forma simultânea ou em sequência temporal, a fim de promover benefícios 

econômicos e ecológicos. 

Os principais tipos de sistemas agroflorestais são: 
 

18 Em 2012 foi criada, no município de Sinop, Mato Grosso, a unidade da Embrapa Agroflorestal, cujo empenho 

se destaca na propagação desses sistemas. 
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– sistemas agrossilviculturais: combinam árvores com cultivos agrícolas anuais; 

– sistemas agrossilvipastoris: combinam árvores com cultivos agrícolas e animais; 

– sistemas silvipastoris - combinam árvores e pastagens, segundo pode ser observado na 

Figura 2.4; 

– sistemas de enriquecimento de capoeiras com espécies de importância econômica. 

 
 

Figura 2.4 – Sistema silvopastoril em Jataí (GO) 
 

Fonte: a autora, em 25/02/2017. 

 

Em síntese, a organização do processo produtivo varia em conformidade com a 

evolução do sistema técnico, os atores envolvidos, as características do espaço herdado e, 

principalmente, com a finalidade da produção. 

 
2.2 Os atores 

 
 

O histórico da espacialização da eucaliptocultura pelo mundo envolve a 

orquestração de ações dos atores privados e dos atores estatais, do capital produtivo, agrário e 

industrial, e do capital financeiro, do mercado interno e do mercado externo, de instituições, 

firmas e homens. Essa consonância típica é verificada em todos os países que se constituem 

grandes produtores mundiais de eucalipto. 

 
2.2.1 Homens 

Alguns homens e mulheres foram importantes para a produção de conhecimento e 

para a propagação do eucalipto pelo mundo. Dentre eles, L’Héritier de Brutelle, quem 

descreveu o gênero, e Antônio Guichenot, quem o levou para a Europa (ANDRADE, 1961). 

Na Índia, o gênero foi introduzido por Tippu Sultan (PALANNA, 1993), e na China, foi 
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introduzido por Wu Zonglian (JIYAU; SIMING, 1993). Nos EUA, Ellwood Cooper foi 

fundamental na propagação do eucalipto (ROWLAND, 2011). Esses expoentes individuais, 

cujos nomes estão gravados na história da eucaliptocultura, devem ser pensados em contextos 

coletivos. 

No Brasil, há indícios de que o eucalipto tenha sido introduzido de forma 

ornamental no Jardim Botânico do Rio de Janeiro, em 1824 (HASSE, 2006), e no Rio Grande 

do Sul, em 1868 (MORA; GARCIA, 2000), como quebra-vento e fornecedor de lenha. Mas foi 

o pioneiro agrônomo, Edmundo Navarro de Andrade, considerado o “pai do eucalipto no 

Brasil” quem iniciou experimentos, em 1904, em São Paulo, a partir dos quais a Cia Paulista 

de Estradas de Ferro realizou plantios em escala comercial a fim de produzir postes, dormentes 

e lenha para suas locomotivas. 

A importância do trabalho desse homem, Navarro de Andrade, deve ser evidenciada 

não apenas no pioneirismo da introdução de espécies e implantação de experimentos para o 

melhoramento genético da planta no Brasil, mas também no uso de sua madeira para finalidades 

diversas, viabilizando a ascensão do eucalipto como protagonista ou coadjuvante em diversos 

sistemas produtivos industriais, inclusive o da celulose. 

Outros homens se destacam como sujeitos importantes na implantação e na difusão 

do eucalipto no Brasil, como descreve Hasse (2006). Dentre eles, Max Feffer, que fundou o 

embrião do grupo Suzano, maior produtor de celulose no Brasil atualmente, e Hugo Herrmann, 

engajado no uso do eucalipto para a indústria moveleira, no sul do país. 

Inúmeros outros sujeitos sociais, com seus nomes esquecidos pela historiografia, 

também deveriam ser mencionados como atores importantes na propagação da cultura do 

eucalipto, no melhoramento de sua base técnica e na sua utilização tão diversa. 

 
2.2.2 Estado e instituições 

Para além do pioneirismo individual e da contribuição daqueles homens, o papel do 

Estado deve ser posto em destaque como central na espacialização da eucaliptocultura, 

englobando as instituições, as políticas de estímulo e a regulação da atividade, por meio de leis, 

normas, certificações, zoneamentos e ordenamento territorial, que importam na análise do 

processo de espacialização da eucaliptocultura. 

Algumas vezes, a atuação do Estado ultrapassa as instâncias supracitadas, atingindo 

segmentos fundamentais para a eucaliptocultura, como a pesquisa, ciência e tecnologia em 

escalas local, regional e nacional, o que, por alguns vieses, pode ser 
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considerada atribuição do setor privado. Em nível mundial, algumas instituições são muito 

importantes na pesquisa sobre eucaliptocultura, como a Commonwealth Scientific and 

Industrial Research Organisation (CSIRO) e a Forest Science Centre, de Victoria, ambos da 

Austrália e o China Eucalypt Research Centre (CERS), que, conforme Minsheng (2003) 

promove e realiza pesquisas de variedades, presta assistência técnica em plantios e cuidados, 

além de realizar treinamentos. 

Um destaque especial no papel do Estado é a concessão de benefícios e incentivos. 

Os três maiores produtores mundiais de eucalipto, Índia, Brasil e China, somente alcançaram 

as extensas áreas plantadas por meio de incentivos estatais com modelos e resultados muitas 

vezes controversos, apresentados em pesquisas como a de Bacha (1991) e Raintree (1993). 

Dentre as políticas de Estado mais comuns em todo o mundo, destacam-se os 

incentivos fiscais, doação de mudas, assistência técnica e subsídios creditícios, tanto para os 

produtores quanto para as indústrias do setor florestal. Bacha (1991) considera os incentivos 

estatais muito importantes para o plantio de florestas, pois uma vez que o período de rotação do 

capital é longo, o plantio de florestas somente será feito por empresas e fornecedores se houver 

incentivos creditícios ou fiscais. 

Na Índia, o Estado atuou, a partir da década de 1960, para além das políticas de 

fomento, como agente direto da produção, implantando grandes plantações florestais em terras 

públicas, utilizadas para a conservação, o abastecimento de lenha pela população indiana e o 

fornecimento às indústrias. Dentre as ações controversas, o Estado chegou a substituir grande 

parte da vegetação nativa remanescente por plantações de eucalipto, consideradas mais 

rentáveis. Essa ação direta foi reduzida após a implantação na nova Política Nacional de 

Florestas, em 1988, quando o Estado reduziu seu papel, focando apenas no incentivo ao plantio 

por parte de agricultores e, sobretudo, de empresas que necessitam da matéria-prima 

(PALANNA, 1993). 

Na China, Jiyau e Siming (1993) assinalam que, desde a fundação da República 

Popular, o governo adotou uma série de políticas para desenvolver plantações florestais, que 

priorizaram o reflorestamento de montanhas áridas. De acordo com Minsheng (2003), 

atualmente, o aumento da produção de matéria-prima florestal é uma meta prioritária do Estado. 

Em nível nacional e local, os governos instituíram várias políticas para aumentar o investimento 

na pesquisa e no desenvolvimento da eucaliptocultura, que incluem a redução de impostos 

florestais e outras taxas, o “relaxamento” das restrições de colheita, e provisão de 
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fundos para empréstimos a taxas subsidiadas. Ainda segundo os autores supracitados, impostos 

e taxas para plantios de eucalipto foram reduzidos em 20% e grandes incentivos têm sido dados 

para o processamento industrial da planta, sobretudo a produção de celulose, o que tornou a 

China o principal produtor dessa commodity no mundo, segundo o Relatório da IBÁ (2015). 

Em todos esses países de industrialização recente, a expansão das plantações de 

eucalipto foi intensificada após a Segunda Guerra Mundial, sob altos incentivos estatais. 

No Brasil, destaca-se, já em 1915, o Instituto Florestal do Estado de São Paulo, que 

implantou programas de pesquisa para os gêneros Pinus e Eucalipto (ALTOÉ, 2008), que se 

aprofundaram com os estudos sobre melhoramento genético de Navarro de Andrade, décadas 

depois. 

Contudo, o destaque da importância basilar do Estado para a espacialização da 

eucaliptocultura está nas políticas de incentivos fiscais do período entre 1966 e 1988 

(ANTONÂNGELO; BACHA, 1998), quando a área plantada passou de 470 mil hectares para 

mais de três milhões de hectares. 

A adoção dessas políticas esteve vinculada tanto às metas constantes nos planos 

nacionais de desenvolvimento quanto àquelas estabelecidas no Código Florestal de 1965 

(BRASIL, 1965). Alguns pontos do Código destacam-se: a obrigatoriedade da reposição 

florestal por parte do consumidor de matéria-prima florestal; a distinção entre áreas de 

preservação permanente e de reserva legal; a obrigatoriedade de autorização para atividades de 

exploração florestal e a concepção de que o reflorestamento deve ser incentivado por políticas 

públicas, o que foi operacionalizado pelas políticas de incentivo supracitadas e pela criação do 

Instituto Brasileiro de Desenvolvimento Florestal (IBDF), conforme González e Bacha (2007). 

Em 1960 foi fundada a Escola Nacional de Florestas, em Viçosa (MG) – transferida 

para Curitiba, em 1963 – e foi criado o primeiro curso de Engenharia Florestal do Brasil. Na 

mesma década foi criado o IBDF, que promoveu incentivos fiscais importantes para a expansão 

da eucaliptocultura. 

Para melhor compreender, espacial e temporalmente o papel do Estado, é 

importante recorrer à análise de Antonângelo e Bacha (1998), que classificam três fases da 

silvicultura no Brasil: a primeira fase, que vai do “descobrimento” do Brasil até 1965, 

caracterizou-se, principalmente, por vários reflorestamentos de caráter científico ou ornamental 

e com algumas experiências localizadas de implantação de maciços florestais 
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homogêneos. A segunda fase compreendeu o período de 1966 a 1988 e se caracterizou por 

grande expansão do reflorestamento, mas sem preocupação com os custos de produção, pois os 

incentivos fiscais, então existentes, cobriam generosamente os custos de implantação e 

condução das matas plantadas. Já a terceira fase, que ocorre desde 1989 até 199819, caracteriza-

se por uma silvicultura preocupada com a eficiência e, portanto, buscando controlar os custos 

de produção e aumentar a produtividade. 

Até 1966 foram plantados 470 mil ha de florestas no Brasil, 80% em São Paulo. 

Esse ano marca o que Antonângelo e Bacha (1998) denominam segunda fase da silvicultura no 

Brasil, com o início dos incentivos estatais, que perduraram até 1988, e estimularam o plantio 

de mais de três milhões de hectares com eucalipto (MORA; GARCIA, 2000). 

Assim, o período entre 1966 e 1988 pode ser considerado aquele da consolidação 

da silvicultura no Brasil, assinalado pelas seguintes características: grande participação de 

políticas de Estado, implantação e crescimento de empresas consumidoras de matéria-prima 

florestal, atuação de instituições, investimentos em tecnologias e concentração espacial. 

Nesse período, vários setores receberam incentivos fiscais. No âmbito das políticas 

do Governo Federal, entre 1966 e 1988 foram realizados três programas de incentivos ao 

reflorestamento (BACHA, 2008), a saber: 

1) no período de 1965 a 1988 foi realizado o Programa de Incentivos Fiscais ao Florestamento 

e Reflorestamento (PIFFR); 

2) na segunda metade da década de 1970 foi implementada uma política de incentivo ao 

reflorestamento em pequenos e médios imóveis rurais (o Repemir); 

3) no período de 1985 a 1988 foi implementado um programa de reflorestamento com 

algarobeira no Nordeste semiárido (o Projeto Algaroba), que não será aqui apresentado. 

O PIFFR foi composto por um conjunto de atos normativos de origem federal (leis, 

decretos-lei, decretos e portarias) que instituíram e regulamentaram os incentivos fiscais ao 

florestamento e reflorestamento. Em resumo, o contribuinte-investidor destinava valores 

definidos de seu Imposto de Renda para o programa, que os repassavam a empresas- 

beneficiárias. Bacha (2008) avalia que fraudes e plantios malsucedidos fizeram com que o custo 

social do projeto fosse muito além de seus benefícios e a área pretendida não fosse atingida. 

Apesar dessa ponderações do autor, a ampliação da área plantada no Brasil foi tão grande, que 

expressa o quanto essa política foi decisiva para tornar o país o maior produtor mundial da 

cultura. 

 

19 O trabalho, publicado em 1998, refere-se àquele momento. 
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Já o Repemir, que atuou na concessão de crédito subsidiado em São Paulo e na 

doação de mudas, insumos e assistência técnica em Minas Gerais e no Paraná, promoveu apenas 

80 mil hectares plantados, embora o custo-benefício tenha sido muito maior que o PIFFR, 

segundo a avaliação de Bacha (2008). 

Outros programas foram o Programa Nacional de Papel e Celulose, o Programa de 

Siderurgia a Carvão Vegetal e o Programa de Substituição Energética (ANTONÂNGELO; 

BACHA, 1998), que estimularam a silvicultura ao criarem ou aumentarem a demanda para seus 

produtos, diversificando o mercado. 

De acordo com Altoé (2008), em vinte anos, 3,23 milhões de hectares foram 

plantados nas regiões Sul e Sudeste, conformando o setor florestal em grandes empresas, 

interessadas na madeira principalmente como matéria-prima para a fabricação de papel, a partir 

da extração da celulose. Nesse período também surgiu a indústria de aglomerados, 

compensados e chapas de madeira, produtos utilizados na indústria moveleira e na construção 

civil. 

Outros desdobramentos desse período foram: baixa geração de empregos diretos; 

não apropriação, pelos produtores, dos incentivos fiscais; ampliação da produtividade em mais 

de 100% (ANTONÂNGELO; BACHA, 1998); subordinação da produção ao interesse das 

indústrias, aumentando seu poder dessa frente aos pequenos produtores (GONZÁLEZ; 

BACHA, 2007). Essa avaliação indica que as políticas foram eficazes na ampliação da área 

plantada, mas poucos foram os beneficiários desse processo. 

Um marco institucional constituiu-se pela criação do Centro Nacional de Pesquisa 

Florestal da Embrapa, na Embrapa Floresta, em 1980, no Paraná, permitindo melhoramentos 

técnicos que elevaram a produtividade da eucaliptocultura. 

Em 1988 a política de incentivos fiscais para o reflorestamento foi encerrada, dando 

início ao que Antonângelo e Bacha (1998) denominam terceira fase da silvicultura no Brasil. 

Esse período se caracteriza pelo cultivo do eucalipto pelas próprias empresas que necessitavam 

de sua matéria-prima, em especial as produtoras de papel e celulose e as siderúrgicas. 

Os autores percebem essa fase como o início da estruturação de um novo modelo 

de desenvolvimento da silvicultura, que pode ser caracterizado pela valorização de aspectos 

como pesquisa e desenvolvimento tecnológico visando a reduções nos custos de produção e 

melhorias nos níveis de produtividade, os quais proporcionariam uma maior competitividade 

no mercado; e a descentralização da atividade silvicultora através, por exemplo, de um maior 



85 
 

envolvimento de segmentos da estrutura de poder local e participação de sistemas cooperativos, 

por meio de programas com o objetivo de apoiar a realização de reflorestamento/florestamento 

em pequenos e médios imóveis rurais. 

Essa percepção de que a silvicultura se descentralizou parece não ter se 

concretizado, na medida em que, embora tenha crescido a produção em estados como a Bahia 

e Mato Grosso do Sul, as novas áreas plantadas vinculam-se às grandes empresas, 

territorializando o monopólio do setor florestal e colaborando para a concentração e a 

centralização do capital. A contradição se impõe, pois a produção aparentemente se expande e 

pulveriza, mas o seu controle é centralizado pelas verticalidades (SANTOS, 2006), criando 

novos espaço alienígenas e alienados (SANTOS; SILVEIRA, 2001). 

A década de 1990, embora apresentasse um arrefecimento das políticas estatais de 

incentivo, retomadas nos anos 2000, também foi marcada pela expansão da área plantada com 

eucalipto, o que é resultado de uma conjunção de fatores, em especial do aumento da demanda 

por produtos madeireiros, que promoveu o incremento da produção que advém da silvicultura 

relativamente à produção advinda do extrativismo vegetal. 

Também contribuiu para o aumento da área com silvicultura, o decreto nº 1.282, de 

19 de outubro de 1994, que regulamentou o Código Florestal nos artigos que tratavam do 

manejo (BRASIL, 1994). Ficou estabelecido pelo decreto que todo consumidor de produto 

florestal nativo e plantado precisaria repor o material consumido, especialmente as empresas 

consumidoras de grandes quantidades de matéria-prima florestal, obrigadas a manter, dentro de 

um raio em que a exploração e o transporte fossem julgados econômicos, o plantio em terras 

próprias ou de terceiros. Já os pequenos consumidores poderiam pagar ao Ibama ou a outro 

órgão por ele autorizado uma taxa para a ser utilizada na reposição florestal. Esta taxa deveria 

seguir a proporção de: cinco árvores para cada metro cúbico consumido de lenha; seis árvores 

para cada metro cúbico de tora consumida; dez árvores para cada metro cúbico de carvão 

vegetal de exóticas e quinze árvores para cada metro cúbico de carvão vegetal de nativas 

(GONZÁLEZ; BACHA, 2007). 

No início dos anos 2000 foi criado o Programa Nacional de  Florestas  (PNF),  pelo 

Decreto nº 3.420, de 20 de abril de 2000 (BRASIL, 2000). De acordo com o Ministério do Meio 

Ambiente (MMA, 2015), o programa tem a meta de articular as políticas públicas setoriais para 

promover o “desenvolvimento sustentável”, conciliando o uso com a conservação das florestas 

brasileiras. É constituído de projetos que são concebidos e executados de forma participativa e 

integrada pelos governos federal, estaduais e municipais 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto/D3420.htm
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com o objetivo de fomentar as atividades de reflorestamento e recuperar florestas de 

preservação permanente, de reserva legal e áreas alteradas. 

Em 2002 foram instituídos dois programas de crédito rural para estimular o 

reflorestamento, o PROPFLORA e o PRONAF-Florestal. Além deles, há linhas de créditos 

especiais para projetos ambientais e florestais, com recursos dos fundos constitucionais do 

Norte (FNO), do Nordeste (FNE) e do Centro-Oeste (FCO) que são, respectivamente, o FNO- 

Floresta, o FNE-Verde e o FCO-Pronatureza (BACHA, 2008; SUDECO (2015). 

O PROPFLORA utiliza recursos do Banco Nacional de Desenvolvimento 

Econômico e Social (BNDES) e permite a cada agricultor tomar até R$ 150 mil de recursos 

com prazo de pagamento de doze anos, sendo oito anos de carência, com juros aproximados de 

7% a.a. Já o PRONAF-Florestal concede empréstimos a taxa de juros de 4% a.a., com oito anos 

de carência e doze para pagamento do crédito. As linhas de crédito para os fundos 

constitucionais, por sua vez, são menos vantajosas que as supracitadas, tendo juros mais 

elevados e prazo mais reduzido para quitação (BNDES, 2017). 

As áreas implantadas por esses cinco programas federais são muito pequenas, mas 

as políticas dos governos estaduais também têm sido reduzidas no incentivo ao reflorestamento 

(BACHA, 2008), o que tem sido feito, especialmente, pela doação de mudas e insumos e 

assistência técnica. A avaliação de Bacha (2008) é de que as políticas estaduais foram mais 

importantes nas décadas de 1980 e 1990, decaindo a efetividade a partir de então. 

Atualmente, a principal política de incentivo à eucaliptocultura no Brasil está 

vinculada ao Plano de Agricultura de Baixo Carbono (ABC), no contexto das ações para reduzir 

a emissão de gases de efeitos estufa e os compromissos ambientais assumidos pelo Brasil. Uma 

das prioridades do Plano é o crédito rural, materializado por meio de financiamento do 

programa ABC, com linhas de crédito específicas para a promoção das atividades silviculturais 

(MAPA, 2016). 

O Programa ABC disponibilizou, no Plano Agrícola 2011/2012, mais de três 

bilhões de reais para limites de crédito de R$ 1 milhão, com prazo máximo de quinze anos, 

carência de oito anos e taxa de juros de 5% ao ano. Naquele ano, entretanto, menos de 50% dos 

recursos autorizados foram usados (MAPA, 2016). 

Em 2012 foi promulgado o novo Código Florestal brasileiro, pela Lei 12.651 

(BRASIL, 2012), revogando o código de 1965. No tocante à silvicultura, a lei estabelece normas 

gerais sobre a exploração florestal, o suprimento de matéria-prima florestal e o 
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controle da origem dos produtos florestais. Avalia-se que seu conteúdo, provavelmente, 

estimulará a ampliação das áreas plantadas com eucalipto, pois: 

– possibilita o plantio de espécies exóticas em áreas destinadas à Reserva Legal, em 

determinadas situações, assim como a exploração florestal destas (Art. 22); 

– desburocratiza a exploração florestal de espécies plantadas (Art. 32); 

– estabelece a obrigatoriedade de suprimento florestal, pelo consumidor da matéria-prima, 

sobretudo a indústria siderúrgica, preferencialmente a partir de florestas plantadas (Art. 33); 

– permite que a reposição florestal, para aqueles que consomem matéria-prima oriunda de 

espécies nativas, seja feita com exóticas (Art. 33); 

– fortalece o controle sobre a origem dos produtos florestais, o que implicará na redução do uso 

de vegetação nativa e, consequentemente, no aumento do uso de produtos advindos de florestas 

plantadas (Art. 35, 36 e 37); 

– define um mercado de serviços ambientais20 com retribuição, monetária ou não, a partir do 

qual a conservação de florestas plantadas permitirá a geração de renda (Art. 41); 

– prevê a destinação de recursos e linhas de créditos para atividades relacionadas à 

conservação e, indiretamente, ao reflorestamento com eucalipto (Art. 41). 

Também em 2012 foi criada a unidade da Embrapa Agrosilvopastoril, no Mato 

Grosso, com a missão, anunciada, de viabilizar soluções tecnológicas sustentáveis e 

competitivas para sistemas integrados de produção agrícola, pecuária e silvicultural em 

benefício da sociedade brasileira (EMBRAPA, 2015). 

As atividades silviculturais no Brasil eram de responsabilidade do Ministério do 

Meio Ambiente, até o final de 2014, quando Decreto 8.375/2014 transfere para o Ministério da 

Agricultura, Pecuária e Abastecimento (MAPA), respondendo aos anseios do setor florestal, 

como comprova a publicação no sítio eletrônico da IBÁ (2015, s/p): 

Unidos sob uma só bandeira, os diversos segmentos que tem em comum as árvores 

plantadas logo colheram resultados positivos. Um dos principais no âmbito 

institucional veio em dezembro de 2014, com o Decreto Presidencial que transferiu o 

locus institucional da atividade do Ministério do Meio Ambiente (MMA) para o da 

Agricultura, Pecuária e Abastecimento (MAPA). 
 

 

20 Os serviços ambientais previstos pela Lei 12.651/2012, em seu artigo 41, que podem estar relacionados à 

eucaliptocultura são: o sequestro, a conservação, a manutenção e o aumento do estoque e a diminuição do fluxo 

de carbono; a conservação das águas e dos serviços hídricos; a regulação do clima e a manutenção de Áreas de 

Preservação Permanente, de Reserva Legal e de uso restrito. 
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Com isso, o planejamento, a implantação e a avaliação da Política Agrícola para 

Florestas Plantadas passam a ser coordenados pelo MAPA, de forma integrada às 

demais políticas ligadas principalmente ao agronegócio. Além disso, será elaborado 

no MAPA ao longo dos próximos 10 anos o Plano Nacional de Desenvolvimento de 

Florestas Plantadas (PNDFP), que vai nortear a Política Agrícola para Florestas 

Plantadas. 

 

Essa transferência, se por um lado resultou no atendimento às solicitações do setor 

florestal, que brada ter muito maior afinidade com o agronegócio do que com o meio ambiente, 

por outro, repara essa contradição de ter a silvicultura, uma prática agrícola, sob regulação de 

um órgão com outra competência. 

Além do MMA, do MAPA e da Embrapa, outras instituições, especialmente as 

universidades, são agentes importantes na espacialização da eucaliptocultura. 

Conforme o MEC (2016), em 2015 havia 76 cursos de graduação em Engenharia 

Florestal e seis cursos de graduação em Silvicultura no Brasil. Os três cursos de Engenharia 

Florestal com maior avaliação pelo ministério estão na Universidade Federal de Lavras, na 

Universidade Federal de Viçosa, que também possui o curso mais antigo no Brasil, criado em 

1960, e na Universidade Federal de São Carlos. 

As universidades atuam em parceira com outras instituições, como a Embrapa e 

empresas privadas. Os grandes projetos de melhoramento genético do eucalipto, a exemplo do 

mapeamento e do sequenciamento do Genoma, resultam de parcerias entre instituições de 

firmas. 

 
2.2.3 Firmas, capitais e mercado 

As firmas “[...] têm como função essencial a produção de bens, serviços e ideias” 

(SANTOS, 1997b, p. 6). São empresas do setor privado, e algumas vezes público, que tiveram 

e têm um papel fundamental na espacialização da eucaliptocultura pelo Brasil. Representam os 

mais diversos segmentos, em especial o do papel e celulose, siderurgia, mineração e madeira 

sólida. 

É difícil diferenciar o papel das firmas do papel do capital, já que este é um conceito 

genérico que se materializa por meio daquelas. Também, é difícil distinguir o capital industrial, 

do agrário e do financeiro, pois estes atuam de maneira integrada no setor florestal brasileiro. 

O papel das firmas como agentes da eucaliptocultura é mais evidente no segmento 

do papel e celulose. Algumas firmas foram muito importantes na história desse segmento no 
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Brasil, a exemplo da Max Feffer, pioneira no uso de eucalipto para a produção de celulose, a 

Champion, a Duratex, a Eucatex e a Aracruz. 

No ramo da siderurgia e mineração, a Usina Siderúrgica Belgo-Mineira, controlada 

por capitais europeus, e a Cia Electro-Metalúrgica Brasileira, ambas criadas em 1921 em 

Sabará-MG e em Ribeirão Preto-SP (HASSE, 2006), respectivamente, tiveram o eucalipto 

como base para a produção do carvão vegetal usado nos fornos para a redução do minério de 

ferro. A partir daí o eucalipto tornou-se um coadjuvante inseparável da indústria de ferro e aço, 

sobretudo em Minas Gerais. 

Tanto relacionado a empresas estatais quanto privadas, como a Vale e o Grupo 

Votorantin, o eucalipto passou a figurar nos cenários da produção energética e de matérias- 

primas para finalidades diversas no Brasil. Com a ascensão dos conceitos de sustentabilidade e 

da prática do marketing ecológico, surgem empresas especializadas na captura de capital para 

investimento no setor florestal, como é o caso da Brookfield. 

De acordo com a IBÁ (2014), os investimentos em ativos florestais tiveram início 

em 1980 nos Estados Unidos por meio de Timberland Investment Management Organizations 

(TIMOs) e Real Estate Investment Trusts (REITs). TIMOs são instituições que fazem a gestão 

de investimentos no setor florestal, os quais, originalmente, foram oriundos de propriedades 

pulverizadas e da alienação dos ativos florestais por parte das indústrias de produtos de base 

florestal, em particular das empresas de celulose e papel. Internacionalmente, os investimentos 

em ativos florestais aumentaram significativamente nos últimos anos, pois seu risco é baixo, 

enquanto seu retorno é alto. No mundo, em 2008, o montante investido foi US$ 50 bilhões, o 

dobro dos anos anteriores. Em 2013, estima-se que o valor tenha sido de US$ 70 bilhões a US$ 

80 bilhões, dos quais mais de 70% foram investidos nos Estados Unidos. 

No Brasil, os fundos de investimentos especializados em ativos florestais iniciaram 

sua operação há pouco mais de dez anos, atraídos pela crescente demanda e pelas condições 

favoráveis, tanto ambientais quanto agrárias, segundo assinala a IBÁ (2015). A área de plantios 

de árvores pertencente a investidores institucionais totalizou, em 2013, 487 mil hectares, e o 

montante de recursos alocado superou R$ 6 bilhões. De acordo com a avaliação da IBÁ (2014), 

esse movimento trouxe, também, benefícios para a indústria de árvores plantadas, 

especialmente a de celulose e papel, pois, com a alienação de ativos, adquiridos principalmente 

por meio de TIMOs, que são gerenciados com alto grau de especialização e a um custo baixo, 

essas empresas tiveram significativa redução dos riscos de 
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mercado e, também, a opção de terceirizar o todo ou uma parte do fornecimento de madeira e 

intensificar investimentos no seu core business. 

Outras instituições importantes são as setoriais. A maior parte das empresas do setor 

madeireiro no Brasil está associada à Indústria Brasileira de Árvores (IBÁ), composta por 

empresas e associações estaduais que participavam da Associação Brasileira da Indústria de 

Painéis de Madeira (Abipa), da Associação Brasileira da Indústria de Piso Laminado de Alta 

Resistência (Abiplar), da Associação Brasileira de Produtores de Florestas Plantadas (ABRAF) 

e da Associação Brasileira de Celulose e Papel (Bracelpa). 

Cumpre acrescentar, ainda, as instituições para a certificação das áreas plantadas. 

Elas objetivam comprovar que a madeira foi produzida com princípios legais, ambientais e 

sociais sustentáveis. Essas instituições, junto com outras, compõem a esfera normativa, segundo 

Castillo e Frederico (2010), que, associada à esfera material, é responsável pela chamada 

globalização – aumento dos fluxos materiais e imateriais decorrentes da mundialização da 

produção, da prestação de serviços e do consumo. 

Os principais sistemas de certificação florestal no mundo são o Forest Stewardship 

Council (FSC) e o Programme for the Endorsement of Forest Certification (PEFC). Já no 

Brasil, o principal sistema de certificação é o Cerflor (Programa Brasileiro de Certificação 

Florestal). No país, a área de árvores plantadas certificada pelo sistema Cerflor/PEFC é de 1,4 

milhões de hectares, conforme a IBÁ (2014). A Figura 2.5 apresenta a representatividade da 

área certificada. Ressalta-se que a maioria das áreas não certificadas pelo Cerflor/PEFC são 

certificadas pelo FSC. Além disso, as empresas florestais podem, simultaneamente, ser 

certificadas por ambos os selos. 

 
Figura 2.5 – Área certificada de árvores plantadas nos principais estados produtores do 

Brasil, pelo Cerflor/PEFC e pelo FSC, em 2013, em milhões de hectares 

Fonte: IBÁ (2014). 
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Em 2013, o Brasil ocupou o 5º lugar no ranking de área certificada do sistema de 

certificação florestal do Forest Stewardship Council (FSC), ficando atrás somente do Canadá, 

Rússia, Estados Unidos e Suécia (IBÁ, 2014). 

A certificação desempenha um papel importante ao estabelecer critérios 

“ambientalmente sustentáveis” e “socialmente justos” para a produção florestal. Entretanto, é 

perceptível que ela se presta tanto para ampliar o mercado e padronizar a produção de produtos 

florestais, já que vários países exigem-na, quanto para a promoção de um marketing ecológico 

amplamente propagado pelas organizações representativas do setor florestal e pelas próprias 

empresas, questão que será aprofundada no Capítulo 5. 

Já o mercado para os produtos do eucalipto confunde-se com a própria finalidade 

da produção, pois, diferentemente de outras culturas agrícolas, frequentemente as grandes áreas 

destinadas à eucaliptocultura são integradas às indústrias de vários segmentos. Em razão dessa 

dificuldade, é mais fácil distinguir o mercado para os produtos florestais finais, como a celulose, 

o papel, os painéis serrados ou laminados, conforme é apresentado na Quadro 2.2. 

Quadro 2.2 – Mercado dos principais produtos da indústria do setor florestal brasileiro, 

incluindo madeira de extração vegetal e de silvicultura* 

Produto 
Mercado 

principal 

Quantidade exportada 

(2014) 

Principal destino 

das exportações 

Carvão vegetal Interno 0 - 

 

Celulose e papel 
 

Externo 
(Celulose) 10,61 milhões ton 

(Papel) 1,84 milhões ton 

Celulose (Europa) 

Papel (América Latina) 

Madeira serrada (tábuas, 

vigas, ripas) 
Interno 1,24 milhão m³ ** 

Painéis compensados Externo ** América do Norte 

Painéis reconstituídos 

(MDF, MDP e HDF) 
Interno 421 mil m³ ** 

Pisos laminados Interno ** ** 

Fonte: IBÁ (2014; 2015). Adaptação e organização da autora. 

* Inclui eucalipto e pinus. **Dados não disponibilizados. 

 

Observa-se que, dentre os produtos florestais, a celulose, o papel e a madeira serrada 

são aquelas cuja destinação predominante é o mercado externo. As Figuras 2.6, 2.7 e 

2.8 mostram os principais destinos das exportações desses produtos, nas quais se verifica a 

importância dos mercados asiático, norte-americano e europeu. 
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Figura 2.6 – Principais destinos das exportações brasileiras de celulose, em 2013 

 
Fonte: IBÁ (2014). 

 

Figura 2.7 – Principais destinos das exportações brasileiras de papel, em 2013 

 
Fonte: IBÁ (2014). 

 

Figura 2.8 – Principais destinos das exportações brasileiras de madeira serrada, em 2013 

 
Fonte: IBÁ (2014). 
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A celulose é a principal commodity do setor florestal no Brasil e no mundo, 

negociada em bolsas de valores, especialmente na bolsa de Chicago. Mas o mercado mundial é 

indiretamente decisivo para a dinâmica de outros produtos florestais brasileiros desde o período 

posterior à Segunda Guerra Mundial, pois mesmo quando não exportados, como o carvão 

vegetal e a lenha de eucalipto, estão presentes, de forma virtual21, no aço e nos grãos, 

respectivamente, que são commodities muito importantes na pauta de exportação brasileira. 

 
2.3 Finalidades da produção 

 
 

A finalidade da produção corresponde à função para qual a área plantada (forma) 

foi criada em determinada estrutura socioeconômica e produtiva. As plantações de eucalipto 

destinam-se à produção de matérias-primas e energia para variados tipos de indústria no setor 

florestal, os quais serão denominados segmentos do setor florestal, e ainda possui destinações 

não-madeireiras, como mostra a Figura 2.9. 

 
Figura 2.9 – Esquema simplificado das principais finalidades, produtos e destinação das 

plantações de eucalipto 

 
Fonte: a autora. 

 
Até a década de 1990, a maior demanda para os produtos florestais do eucalipto era 

a produção de lenha, seguida pela produção de carvão vegetal, conforme Lima (1996). 

Atualmente, o maior mercado para o eucalipto é a produção de papel e celulose (IBÁ, 2014), 

como se observa na Figura 2.10. 

 

21 Presença não contabilizada de um insumo no produto final. 
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Figura 2.10 – Consumo brasileiro de eucalipto in natura para uso industrial por segmento, em 

mil m³, em 2013 

 
Fonte: IBÁ (2014). Organização da autora. 

 

Somente a partir de 2013 o IBGE passou a incluir em suas estatísticas dados mais 

precisos sobre a eucaliptocultura, como aqueles apresentados no Quadro 2.3. Esses dados 

comprovam uma dificuldade na definição do mercado, especialmente no item ‘madeira em tora 

de eucalipto para outras finalidades’. De todo modo, representam um avanço nas estatísticas 

para a eucaliptocultura no Brasil, cujos produtos pulverizam-se em diversos setores, segmentos 

e cadeias produtivas. 

Quadro 2.3 – Quantidade produzida, por tipo de produto da silvicultura, exclusivamente a 

partir de eucalipto, no Brasil em 2015 

Produto florestal Produção Valor (Mil R$) 

Carvão vegetal 5.326.420 ton 2.445.503 

Lenha de eucalipto 46.941.824 m³ 1.979.800 

Madeira em tora para papel e celulose 63.644.600 m³ 4.124.029 

Madeira em tora de eucalipto para outras finalidades 24.264.787 m³ 1.918.969 

Folhas de eucalipto 36.462 ton 2.145 

Fonte: PEVS (IBGE, 2015). Organização da autora. 

 

 

A finalidade da produção é variável fundamental de análise da eucaliptocultura, 

pois determina as características do processo produtivo agrícola, como: espécie a plantar, idade 

do plantio, espaçamento, sistema florestal, localização em relação à fábrica, além da variação 

do sistema técnico envolvido. Por isso, 

Um exame mais atento revela que por trás da aparente similaridade na paisagem de 

um mesmo cultivo, em tempos e lugares diversos, há um novo sistema de produção. 

Cresce a artificialidade das áreas em razão de um novo conteúdo técnico. A produção 

agrícola insere-se cada vez mais na lógica industrial de produção. (SANTOS, 

SILVEIRA, 2001, p. 376). 
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O sistema produtivo do eucalipto quase sempre se subordina à lógica industrial. 

Muitas vezes, a indústria, que representa o capitalista e o mercado, é também a produtora de 

eucalipto e proprietária das terras, representante da classe de proprietários fundiários. Em sua 

absoluta maioria, as grandes empresas criam os eucaliptais de onde vão tirar sua matéria- prima 

ou energia, constituindo, portanto, seus territórios. Isso, como já exposto, é resultado: da 

regulamentação estatal, que imputa ao consumidor a reposição florestal; da intenção das 

empresas de obter uma matéria-prima controlada e adequada aos seus padrões industriais e da 

certificação, que estabelece critérios rígidos na produção silvicultural. 

Na Figura 2.11 é apresentada a localização das principais empresas do setor florestal 

e os principais polos consumidores de madeira no Brasil. A produção de celulose concentra-se 

nos estados do Centro-Sul e na Bahia. Já as siderúrgicas a carvão vegetal estão concentradas 

nos estados do Sudeste, além do Pará e Maranhão. As serrarias e os polos de madeira tratada, 

compensado e indústria moveleira estão dispersos no interior dos estados do Sudeste e Sul e 

partes de estados do Nordeste. Portanto, de modo geral, verifica-se uma concentração da 

eucaliptocultura no Centro-Sul e, principalmente, em torno de grandes empresas do setor 

florestal ou da mineração. 

 
Figura 2.11 – Localização das principais empresas e polos consumidores de madeira de 

florestas plantadas do Brasil, em 2012 

 

Fonte: ABRAF (2013). 
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a) Painéis, serrados, compensados e madeira tratada 

Esse conjunto de utilizações da madeira proveniente da eucaliptocultura está 

associado a processos produtivos e atores diversos, que extrapolam o setor florestal e englobam 

vários segmentos industriais, como a indústria moveleira e a indústria da construção civil, além 

da possível comercialização direta com o consumidor final22. Ademais, esses segmentos 

utilizam matérias-primas diversas, provenientes de vários setores primários. Portanto, as 

informações e estatísticas que relacionem a eucaliptocultura e esses segmentos são 

pulverizadas. 

Os dados apresentados pela IBÁ (2015) indicam que a China, maior produtor 

mundial no segmento de painéis de madeira reconstituída, que abrange MDF, HDF23, MDP24, 

tem uma produção nove vezes maior que os Estados Unidos, segundo maior produtor. O Brasil 

é o sétimo maior produtor e apenas 5% dessa produção é exportada. Existem dezoito unidades 

produtoras de painéis de madeira reconstituída e/ou pisos laminados, a maior parte localizada 

nos estados das regiões Sul e sudeste. 

Já o segmento de madeira serrada agrupa produtos obtidos por meio do 

processamento da madeira in natura, como tábuas, pranchas, caibros, sarrafos, vigas, ripas e 

vigotas, os quais, normalmente, são utilizados na construção civil, no transporte de mercadorias 

e na produção de móveis de todos os tipos e componentes de decoração. O Brasil exporta 13% 

da madeira serrada produzida no país (IBÁ, 2015). 

Por fim, de acordo com a IBÁ (2015), a madeira tratada é resultante da preservação 

da madeira por meio de vácuo - pressão com o intuito de controlar agentes biológicos, físicos e 

químicos, tais como chuva, sol e parasitas, que podem afetar a durabilidade da madeira. Os 

principais produtos oriundos de madeira tratada são postes, cruzetas, dormentes, cercas e 

estruturas para a construção civil, entre outros. Assim como os outros segmentos, as principais 

usinas de preservação de madeira estão distribuídas predominantemente nos estados das regiões 

sudeste e sul. 

 

 

 

22 A madeira tratada, por exemplo, passa por um processo de semi-industrialização e já pode ser destinada ao 

comércio varejista, para fabricação de cercas e currais, por exemplo. 
23 Segundo a IBÁ (2015, p. 37), MDF e HDF são, respectivamente “Medium Density Fiberboard e High Density 

Fiberboard são constituídos por fibras de madeira com umidade menor que 20% na linha de formação, por 

processo seco, e densidade ao redor de 600 kg/m³. Esses painéis são produzidos basicamente sob a ação de calor 

e pressão com adição de adesivo sintético”. 
24 De acordo com a IBÁ (2015, p. 37), MDP, ou “Medium Density Particleboard é um painel produzido pela 

aglutinação e compactação de partículas de madeira posicionadas de forma diferenciada sob a ação conjunta de 

pressão e calor, com as maiores dispostas ao centro e as mais finas nas superfícies externas formando três 

camadas”. 
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b) Carvão vegetal 

O carvão vegetal é definido por diversos autores como o resultado da pirólise, da 

carbonização ou da destilação da biomassa, processo em que a madeira, sob alto calor em 

fornos, perde as moléculas de hidrogênio e oxigênio e se transforma em uma fração um terço 

menor que a original, rica em carbono (JOAQUIM, 2009). Portanto, a energia por volume 

produzida pelo carvão vegetal é maior que aquela produzida pela lenha, cuja quantidade de água 

é maior. 

O nível técnico e as especificidades do processo produtivo do carvão vegetal e da 

eucaliptocultura para esse fim dependem dos atores envolvidos. As grandes empresas 

siderúrgicas possuem alto nível tecnológico, grande escala de produção e disseminam 

tecnologias tanto na produção florestal quanto energética. Uma vasta literatura sobre o 

melhoramento genético do eucalipto para produção de carvão é disponibilizada por importantes 

periódicos vinculados ao setor florestal, como, por exemplo, a Revista Scientia Florestalis, do 

Instituto de Pesquisas e Estudos Florestais (IPEF), Revista Árvore, da Universidade Federal de 

Viçosa (UFV) e a Pesquisa Florestal Brasileira, da Embrapa/Florestas. 

A produção de carvão vegetal constitui a terceira principal finalidade da 

eucaliptocultura no Brasil, que é o maior produtor mundial de carvão (SANTOS, 2010) e resulta 

em um espaço produtivo que se assemelha ao da celulose, pela homogeneidade paisagística, 

distribuição espacial nas proximidades da indústria e pela territorialização do monopólio pelas 

grandes firmas. 

Os dados da IBÁ (2015) mostram que, em 2014, o consumo de carvão vegetal no 

Brasil alcançou 5,3 milhões de toneladas, com 81% de participação de madeira oriunda de 

árvores plantadas. É muito importante salientar que somente no ano de 2009 a produção de 

carvão vegetal proveniente da silvicultura ultrapassou aquela que advém da vegetação nativa, 

segundo dados do IBGE. 

De acordo com Rezende e Santos (2010), desde o século XIX o Brasil é o maior 

produtor mundial de carvão vegetal, utilizado, sobretudo, na indústria siderúrgica para a 

produção de ferro-gusa, ferroligas e aço. Desse modo, o país não é exportador desse produto, 

já que ele é consumido no mercado interno. Das 125 siderúrgicas que utilizam carvão vegetal 

no Brasil, 80% localiza-se em Minas Gerais (IBÁ, 2015). 

Na mesma linha, Minas Gerais detém mais de 90% da produção de carvão vegetal 

proveniente de eucalipto, conforme mostra a Figura 2.12, e todos os mais importantes 
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municípios produtores são mineiros (IBGE, 2015). Segundo Rezende e Santos (2010), as 

plantações florestais para produção de carvão e outros fins industriais estão presentes em 350 

municípios mineiros e ocupam 2% da área total de Minas Gerais. 

Figura 2.12 – Quantidade produzida, em toneladas, de carvão vegetal de eucalipto nas 

unidades federativas do Brasil, em 2015 

 
Fonte: PEVS (BGE, 2016). Elaboração da autora. 

 

Existe grande proximidade entre as áreas produtoras de eucalipto e as indústrias 

siderúrgicas, que podem ser observadas na Figura 2.13. De acordo com Barros (1977), o aspecto 

locacional assume grande importância na instalação de siderúrgicas. Entre os fatores 

locacionais, a presença de combustível é fundamental: 

A indústria siderúrgica possui características peculiares que influem decisivamente na 

escolha do melhor local para sua instalação. Exigindo mobilização de grandes 

volumes de matérias-primas, combustível e outros insumos, uma siderúrgica bem 

localizada supõe uma série de condições que facilitem o acesso às fontes de 

suprimento e ao mercado consumidor, incluindo a existência de vias de transporte 

eficiente e infra-estrutura adequada de serviços (BARROS, 1977, p. 23). 

 

A observação dos dados e da localização de usinas siderúrgicas e de áreas 

produtoras de eucalipto permite deduzir que as pequenas indústrias siderúrgicas, sobretudo as 

produtoras de ferro-gusa, tendem a se instalar nas proximidades de áreas fornecedoras de 

matéria-prima. Já as grandes unidades industriais podem não ter esse como principal fator o 

locacional, entretanto, após a instalação dessas, há uma reconfiguração espacial traduzida pelo 

aumento das áreas plantadas para o abastecimento industrial. Nesse sentido, conforme Barros 

(1977, p. 87), “Constatamos [...] que o "ambiente", o espaço geo-econômico-social onde se 

acham as empresas pesquisadas, tem procurado, com o decorrer do tempo, ajustar-se, adequar-

se às exigências das siderúrgicas”. 
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Figura 2.13 – Localização das indústrias siderúrgicas a carvão vegetal no Brasil, em 2015 

 
Fonte: IBÁ (2015). 

 

Além das siderúrgicas, muitas delas de origem estatal ou privadas com participação 

de investimentos do BNDES, o Estado é um ator muito importante nos cenários do carvão 

vegetal, o que se evidencia pela construção de infraestrutura para o escoamento da produção, 

pelos incentivos dados no Plano para a Siderurgia a Carvão Vegetal, aprovado no início da 

década de 1970, e pela pesquisa para o aumento da produtividade do carvão, via instituições 

públicas, com destaque para as universidades federais de Viçosa e de Lavras. 

Conforme Rezende e Santos (2010), em Minas Gerais, os maiores “agentes 

reflorestadores” são, pela ordem de importância, as indústrias siderúrgicas independentes 

(guseiras); as integradas; as produtoras de celulose, inclusive aquelas com unidades  industriais 

localizadas em outros estados como Espírito Santo, São Paulo e Bahia, e as produtoras de 

ferroliga. Esses agentes são, além de maiores produtores, também, os maiores consumidores do 

carvão vegetal. 

A modalidade de fomento florestal, tipo de integração vertical entre a indústria e o 

fornecedor de matéria-prima, sob diversas modalidades, foi realizada de forma pioneira em 

Minas Gerais, pelo Instituto Estadual de Florestas, na década de 1960. Essa estratégia tem 

crescido entre as empresas a cada ano, de acordo com Rezende e Santos (2010). Além disso, 
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O arrendamento de áreas também tem sido utilizado pelas empresas como forma 

alternativa de ampliar os plantios florestais sem os elevados investimentos para 

aquisição de terras. Algumas empresas - a exemplo do setor sucroalcooleiro - estão 

desfazendo de seus ativos e arrendando terras para o plantio de eucalipto em pequenas 

e médias áreas, em substituição aos grandes plantios (REZENDE; SANTOS, 2010, p. 

23). 

 

Apesar das estratégias de fomento e dos arrendamentos, segundo dados obtidos nos 

dois últimos Censos Agropecuários do IBGE, mais de 90% das árvores plantadas nos cinco 

maiores municípios produtores de carvão vegetal no Brasil estavam em propriedades com mais 

de cinco mil hectares. Com isso se pode inferir que a eucaliptocultura para o carvão vegetal está 

relacionada à concentração fundiária. 

Acerca das consequências ambientais e sociais, como processos integrantes da 

reconfiguração espacial, relacionadas à produção de carvão vegetal a partir do eucalipto, há um 

grande debate cunhado por posições diversas. Sobre a questão ambiental, Rezende e Santos 

(2010, p. 68) afirmam que 

O eucalipto é uma espécie eficiente no uso do recurso água. Por isso, é necessário que 

durante o plantio se cumpra a legislação ambiental utilizando práticas 

conservacionistas, evitando plantios em áreas de recarga e próximas às nascentes. As 

áreas reflorestadas, de forma correta, tendem a melhorar a fertilidade do solo devido 

à reciclagem de nutrientes realizada pelo eucalipto. Nas grandes áreas reflorestadas, 

observa-se um retorno da fauna nas áreas de preservação nativas, mantidas pelas 

empresas. Há necessidade, portanto, de demonstrar esses aspectos à sociedade, que, 

na maioria das vezes, só toma conhecimento dos impactos negativos provocados por 

plantações mal conduzidas. 

 

Outros trabalhos apontam consequências negativas da eucaliptocultura relacionada 

ao carvão vegetal: 

Quando as empresas de plantações de eucalipto chegaram aos sertões não foram dadas 

devidas considerações às especificidades do lugar. As condições topográficas 

favoráveis e os baixos preços das terras foram atrativos maiores que os saberes 

regionais, que como dito, não são alternativa rentável para o capital. (SILVA; 

BARBOSA, 2013. p. 8). 

 

Uma questão fundamental, levantada em alguns trabalhos, refere-se às precárias 

condições de trabalho na cadeia produtiva do carvão vegetal: 

A produção de carvão pode ser clandestina ou “licenciada” e, independentemente da 

situação legal da exploração florestal, as condições de trabalho são degradantes, não 

havendo, na maioria dos casos, o respeito à legislação trabalhista. Os carvoeiros são 

empregados temporários, sem registro em carteira, analfabetos e marginalizados. Na 

maior parte das vezes, eles trabalham em média doze horas por dia, em condições de 

semi escravidão e ainda estão sujeitos à intoxicação e ao desenvolvimento de doenças. 

Há registros de trabalhos, inclusive de crianças, em condições insalubres. A 

fiscalização é insuficiente e os problemas são de difícil solução. O carvão, às vezes 
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até clandestino, produzido nessas condições de quase total desrespeito às normas 

trabalhistas é, também, consumido pelas grandes empresas siderúrgicas, integradas ou 

independentes (REZENDE; SANTOS, 2010, p. 69). 

 

A modernização da produção carvoeira, associada às grandes empresas, pode ser 

percebida por alguns, tais como Rezende e Santos (2010), enquanto alteração positiva nas 

condições de trabalho; e, por outros, tais como Silva e Silva (2014) como fator que desencadeia 

e reforça a exclusão social. Segundo os autores, a ausência e/ou debilidade das instituições, 

como um antagonista institucionalizado (sindicato) efetivo, somadas ao medo do desemprego 

e à ausência de uma cultura de solidariedade/resistência dos trabalhadores contribui para 

aumentar o poder das empresas na definição das formas de utilização da força de trabalho na 

região e das condições de trabalho – em alguns casos as empresas atribuem as demissões à 

atuação do sindicato o que gera relações conflituosas entre este e os trabalhadores. 

O que se pode inferir é que a atividade traz aspectos negativos que são o reflexo das 

relações sociais e questões ambientais que perpassam quaisquer setores econômicos no Brasil. 

Simultaneamente, ela reproduz essa sociedade, reforçando, com destaque, a estrutura 

latifundiária brasileira. 

 
c) Lenha, cavaco e pellets 

A produção de lenha constitui a segunda principal finalidade do eucalipto plantado 

no Brasil, segundo o IBGE (2015). Todavia, sua produção é espacialmente pulverizada e seu 

consumo é extremante diversificado, de maneira que, diferentemente dos outros segmentos, a 

literatura, os anuários, relatórios e estatísticas setoriais não apresentam o termo “cadeia 

produtiva da lenha”. 

Apesar dessa negligência literária e estatística, a lenha, que advém de fontes 

diversas, ainda é o tipo de energia mais utilizado nas áreas mais pobres do mundo e tem uma 

importância histórica para o início do desenvolvimento industrial. E, ainda, “A propagação do 

eucalipto para fora de seu berço na Austrália é um fenômeno associado ao aumento da demanda 

por lenha para a máquina a vapor, matriz da economia moderna” (HASSE, 2006, p. 17). 

Em nível estadual, os maiores produtores de lenha de eucalipto no Brasil são os 

três estados sulistas, conforme se pode verificar na Figura 2.14. 
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Figura 2.14 – Quantidade produzida (m³) lenha de eucalipto nas unidades federativas do 

Brasil, em 2015 

 
Fonte: PEVS (IBGE, 2016). Elaboração da autora. 

 
 

Segundo os dados do IBGE (2016), os sulistas também têm destaque entre os 

maiores produtores em nível municipal, assim como municípios mineiros, conforme pode-se 

observar no Quadro 2.4. 

 

Quadro 2.4 – Ranking da quantidade produzida de lenha de eucalipto, nos dez municípios de 

maior produção no Brasil, em 2014 

Posição Município Produção (m³) 

1 Rio Verde (GO) 1.328.000 

2 Butiá (RS) 698.000 

3 Entre Rios (BA) 542.378 

4 Paverama (RS) 580.600 

5 Socorro (SP) 450.500 

6 Ibiraci (MG) 378.400 

7 Itamarandiba (MG) 433.100 

8 Rancharia (SP) 417.000 

9 São Jerônimo (RS) 310.000 

10 Arapoti (PR) 304.450 

Fonte: PEVS (IBGE, 2015). Organização da autora. 

 

Segundo o IBGE (2016), a produção de lenha em Rio Verde cai abruptamente em 

2015, para menos da metade. Considerando o dado como correto, a explicação para tal, poderia 

ser, entre outros fatores, o fato de que há uma substituição da lenha de eucalipto por cavaco. Os 

cavacos de eucalipto também são biocombustíveis que se diferenciam da lenha apenas pela 

forma fragmentada, que permite maior flexibilidade para transporte e utilização 
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industrial. A densidade energética dos cavacos e da lenha é semelhante, sendo mais baixa que 

a dos pellets e a do carvão vegetal. 

Os pellets de madeira são pequenas pelotas cilíndricas, semelhantes a cápsulas, de 

resíduos de madeira25, compactadas e densas, produzidas com baixo teor de umidade, 

permitindo elevada eficiência na combustão. Conforme Garcia, Caraschi e Ventorim (2013), 

sua geometria regular e cilíndrica permite tanto a alimentação automática num sistema 

industrial quanto a alimentação manual, nos aquecedores residenciais, porque é um produto 

natural e, em sua maioria, não tem elementos tóxicos na sua composição. 

Na Europa e América do Norte, a principal aplicação dos pellets é no aquecimento 

comercial e residencial de ambientes, mas eles também podem ser utilizados como combustível 

para a geração de energia elétrica em plantas industriais ou, até mesmo, em usinas 

termoelétricas (GARCIA; CARASCHI, 2012). 

O maior produtor e consumidor mundial de pellets é a Suécia, mas a atividade vem 

crescendo no Brasil, segundo informa a Associação Brasileira de Indústria de Pellets, em seu 

sítio eletrônico, de acordo com a qual existem treze unidades industriais produzindo, a maior 

parte com pinus. O grupo Suzano, por exemplo, tem um projeto, no Maranhão, para produzir 

2.000.000 t/ano desse biocombustível para aplicações industriais, a partir de eucalipto. 

Pesquisa conduzida por Garcia, Caraschi e Ventorim (2013) mostrou que os pellets 

têm densidade energética de até 4,32 vezes maior que a serragem e 3,41 vezes maior que o 

cavaco. Essa maior quantidade de energia por unidade de volume demonstra uma das vantagens 

dos pellets quando comparado a outras biomassas não compactadas, além da vantagem de 

aproveitamento de resíduos diversos. 

 
d) Extração de essências e apicultura 

Várias espécies de eucalipto são ricas em néctar e pólen (PALANNA, 2003) e a 

extração de essências e óleo de eucalipto para a indústria farmacêutica, cosmética e para a 

fabricação de produtos de limpeza tem crescido significativamente. 

A China é o maior produtor mundial de óleos das folhas de eucalipto, com 1.000 t 

exportadas anualmente (MINSHENG, 2003). Na Índia, a apicultura e a extração de óleo são 

atividades rentáveis, que proporcionam muitos empregos em algumas regiões e ambas estão em 

expansão no país (PALANNA, 2003). 

25 Pellets podem ser produzidos com casca de arroz, a casca do amendoim, a palha de milho, as gramíneas, o lixo 

urbano e a turfa, entre outros. 
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No Brasil, segundo o IBGE (2015), apenas São Paulo, Minas Gerais, Mato Grosso 

do Sul e Paraná utilizam folhas de eucalipto para alguma produção. Destes, São Paulo e Minas 

Gerais concentram 95% da produção, indicando o baixo aproveitamento, em relação ao grande 

potencial, nesse segmento. 

Quanto à apicultura, a Embrapa e o MAPA têm empreendido esforços, por meio de 

cartilhas e boletins, no sentido de orientar os produtores, especialmente para aumentar a renda 

na agricultura familiar. Entretanto, empresas como a Suzano, segundo divulgação no próprio 

sítio (SUZANO, 2015), também atuam na produção de rainhas, melhoramento de enxames, 

limpeza e montagem do apiário, e produção do mel, bem como realiza um projeto piloto 

próximo à Unidade Mucuri, no Extremo Sul Baiano. De acordo com a empresa, o projeto 

desenvolvido com 92 famílias proporcionou a complementação da renda daqueles que viviam 

da extração ilegal de madeira. 

A produção brasileira de mel chegou a mais de 35 milhões de quilos em 2013, 

segundo o IBGE (2015), porém não há discriminação se esse mel está relacionado aos 

eucaliptais. Os maiores produtores brasileiros de mel são os três estados da região Sul. 

 
f) Uso ambiental 

Em países que possuem áreas montanhosas ou são atingidos por eventos climáticos 

adversos, as plantações de eucalipto também têm sido implantadas com a função de se tornarem 

‘florestas de proteção’, como é o caso da China. 

Jiyau e Siming (1993) afirmam que, naquele país, o cultivo do eucalipto é utilizado 

para floresta de proteção desde a década de 1950, e relatam pesquisas sobre proteção de 

plantações, costas e margens de rios. Em uma delas, segundo os autores, sob um tufão, a quebra 

da seringueira em uma plantação foi de apenas 14,8% com abrigos de eucalipto em quatro lados 

em comparação com 44,8% de quebra com a proteção de um só lado. Outra pesquisa indica que 

o abrigo de eucalipto ao longo da costa diminui os danos do tufão entre 50 e 80%. Em ilhas 

chinesas, pesquisas revelam que as florestas de proteção de eucalipto ao redor das plantações 

de borracha podem aumentar a produtividade de látex em 10%. Outro exemplo é o cinturão de 

eucalipto, criado em 1974, ao longo de 84 km do rio Nanliu, que fornece a segurança de 92 mil 

pessoas e protege 8.000 ha de terras de cultivo (JIYAU; SIMING, 1993). 

Segundo Palanna (1993), um dos principais motivos da grande expansão das 

plantações de eucalipto na Índia é o reflorestamento de áreas montanhosas e “estéreis”. 
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O uso de fileiras de eucalipto como quebra-vento também é bastante comum no 

Brasil, desde o início do século XX, de acordo com o que assinala Hasse (2006). Em municípios 

líderes da produção de grãos no Sudoeste de Goiás, por exemplo, eucaliptos margeiam lavouras 

de soja e milho, em especial Chapadão do Céu. 

Todavia, a recuperação de áreas degradadas pela mineração constitui a principal 

finalidade de uso ambiental dos eucaliptos. Nesse sentido, de acordo com matéria divulgada 

pela Universidade Federal de Pernambuco, que chama o eucalipto de “árvore  da regeneração”, 

um estudo analisou os níveis de carbono e nitrogênio, substâncias consideradas importantes 

nutrientes, e também a composição e atividade dos microrganismos do solo, e concluiu que o 

reflorestamento com eucalipto resulta em melhoria significativa das propriedades químicas, 

físicas e especialmente biológicas do solo. Algumas das experiências de uso do eucalipto para 

reabilitar e recuperar áreas no Brasil ocorrem no Rio Grande do Sul (MORELLI; 

SUERTEGARAY, 2012), São Paulo (BITAR, 1997) e Paraná (POGGIANI et al., 1987). 

Além disso, a literatura dos “entusiastas” do eucalipto atesta os benefícios 

ambientais virtualizados dos plantios para diversas finalidades, na medida em que o uso do 

eucalipto reduz a retirada da vegetação nativa, sequestra carbono, protege o solo, reduz a 

poluição quando substitui o carvão mineral pelo vegetal, entre outros (SCOLFORO, 2008). 

 
2.4 Dinâmica espacial nos cenários da eucaliptocultura 

 
 

A articulação entre as variáveis, quais sejam finalidades da produção, base técnica 

e processo produtivo – sistema técnico –, atores e espaço herdado, a que se chama de lógica 

espacial, determina os processos dialéticos de espacialização e reconfiguração espacial. 

Portanto, cada combinação dessas variáveis resulta em uma dinâmica espacial distinta, 

assinalando a importância da análise empírica de cada espaço produtivo, a fim de se identificar 

essa lógica espacial. 

A ideia de espaço produtivo exige a ponderação de que não se trata apenas da base 

material como suporte à produção, e sim da captura das relações dialéticas entre a 

espacialização do sistema produtivo com o espaço herdado, e da reconfiguração do espaço 

herdado pelo sistema produtivo, mediadas pelos atores e pelas finalidades da produção. O 

espaço é multidimensional e a análise espacial de um sistema produtivo é seletiva, por isso 
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limitada, considerando as dimensões diretamente envolvidas na produção, sobretudo a 

econômica, mas também suas relações com as outras dimensões. 

O texto a seguir não tem a pretensão de encerrar o tema, mas traz uma apresentação 

sucinta do principal espaço produtivo da eucaliptocultura no Brasil, qual seja, o da celulose, 

cuja produção principal se encontra totalmente inserida no setor florestal, podendo-se nominá-

lo de espaço produtivo da eucaliptocultura. 

 
2.4.1 Espaço produtivo da celulose 

Dentre as finalidades da eucaliptocultura, a produção de celulose é a mais 

importante, de tal modo que se pode analisá-la espacialmente como uma região produtiva 

(SANTOS, 1997b) da eucaliptocultura, e ainda tratar sobre especializações territoriais 

produtivas (SANTOS; SILVEIRA, 2001), entre outros. 

O espaço produtivo da celulose é exemplo da racionalidade espacial característica 

da modernização da agricultura, que poderia ser considerado um cinturão moderno, na definição 

de Santos e Silveira (2001). A compreensão da dinâmica espacial nesse espaço produtivo 

requer, portanto, o entendimento dos processos de espacialização e reconfiguração, mediada 

pelos atores e pela base técnica, em cada espaço herdado. 

A produção de celulose e papel constitui a principal forma de utilização das 

plantações de eucalipto na atualidade (ABRAF, 2013; IBÁ, 2015) e um fator primordial na 

expansão da eucaliptocultura pelo mundo, embora, em alguns países, seja significativa a 

produção de papel a partir de fontes não madeireiras, como na China e na Índia. 

Na Figura 2.15 e no Quadro 2.5, respectivamente, são apresentados os países que 

detêm a maior produção de papel e as maiores empresas produtoras de papel e celulose do 

mundo, que constituem os atores hegemônicos na espacialização da eucaliptocultura. 

 

Figura 2.15 – Produção de papel, em milhões de toneladas, pelos principais produtores no 

mundo, em 2013 

 
Fonte: IBÁ (2014). Elaboração da autora. 
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Quadro 2.5 – Maiores produtoras mundiais de celulose e papel, segundo o volume das vendas, 

em 2007 

Empresa País de origem Vendas (milhões de US $) 

International Paper EUA 21.890 

Stora Enso Finlândia 18.322 

Kinberly-Clark EUA 18.266 

Svenska Cellulosa Suécia 13.949 

Weyerhauser EUA 13.748 

Fonte: Malina (2013). Adaptação da autora. 

 

Os países industrializados “centrais” detêm a maior parte da produção de papel e 

sediam as grandes empresas, embora a China tenha ultrapassado os Estados Unidos da América 

em volume de produção de papel, fruto de uma série de fatores, tais como: aumento da 

importação de celulose, aumento da produção florestal interna e desenvolvimento de tecnologia 

para a produção de papel a partir de fibras não madeireiras. 

Como estratégia de acumulação, essas empresas, a exemplo de outras 

multinacionais, se internacionalizaram a partir da década de 1960, e se transformaram em 

poderosos conglomerados, principalmente a partir da década de 1990, com investimentos 

diretos e indiretos em vários países do mundo, inclusive no Brasil, onde realizam associações 

do tipo joint-ventures26, que terão alguns exemplos apresentados posteriormente. 

Conforme sublinhado por Malina (2013), as especificidades da inserção das 

empresas produtoras de papel e celulose na fase monopolista do capitalismo são a alta 

composição orgânica de capital, o longo tempo de rotação e a concentração e centralização do 

capital, assim como a verticalização produtiva. 

A partir da década de 1990, no contexto da mundialização do capital (CHESNAIS, 

1996), a produção mundial de papel e celulose passa por um processo de reestruturação, 

caracterizado pelo incremento das escalas de produção e calcado em fusões e aquisições entre 

as empresas, o deslocamento das indústrias de celulose para áreas com maior disponibilidade 

de terras, a exemplo da América Latina e Ásia, e a incorporação de demandas de ordem 

ambiental (PEDREIRA, 2008) sob o lema da sustentabilidade, aspecto fundamental que será 

tratado no Capítulo 5. 

26 “Expressão em inglês que significa “união de risco” e designa o processo mediante o qual pessoas, ou, o que é 

mais frequente, empresas se associam para o desenvolvimento e execução de um projeto específico no âmbito 

econômico e/ou financeiro. Uma joint-venture pode ocorrer entre empresas privadas, entre empresas públicas e 

privadas, e entre empresas públicas e privadas nacionais e estrangeiras. Durante a vigência da joint-venture, cada 

empresa participante é responsável pela totalidade do projeto. No caso brasileiro, esta modalidade foi estimulada 

especialmente durante os anos 70, envolvendo empresas privadas nacionais, empresas estatais e empresas 

estrangeiras.” (SANDRONI, 1999, p. 315). 
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Nessa linha, Sant’Anna (2009) acrescenta que a alta demanda mundial por 

commodities, alavancada, sobretudo, pelo crescimento acentuado da economia chinesa, resultou 

na procura por novas localidades para a implantação de fábricas e por novas áreas para plantio 

florestal. 

É nesse contexto que o Brasil, apesar de ser apenas o nono maior produtor de papel, 

coloca-se como quarto produtor mundial de celulose, conforme apresentado na Figura 2.16, já 

que a lógica de localização das indústrias produtoras de celulose é diferente daquela das 

produtoras de papel, embora grande parte das empresas do setor verticalize todo o processo 

produtivo, apresentado na Figura 2.17. Até 2013, o principal comprador da celulose brasileira 

era a Europa. A partir desse ano, as exportações para a Ásia superaram as exportações para a 

Europa, sendo a China o principal destino. 

 

Figura 2.16 – Produção de celulose, em milhões de toneladas, dos principais produtores no 

mundo, em 2013 

 
Fonte: IBÁ (2014). Organização da autora. 

 

 

Atentando para a afirmativa de que “a especificidade de cada indústria condiciona 

a localização” (GEORGE, 1972), percebe-se que as indústrias produtoras de celulose a partir 

de madeira localizam-se muito próximas às áreas plantadas, pois a matéria-prima é detentora 

de grande volume e peso, e o custo de transporte torna-se fator muito importante, enquanto as 

produtoras de papel têm menor dependência nesse sentido. 

Vários são os expoentes sobre teorias de localização, como os Teóricos da Teoria 

Clássica de Localização e da Economia Espacial, tais quais Weber, Von Thünen, Lösch e Isard, 

descritos por Barros (1977) e Donda Júnior (2002). Mas cumpre ressaltar as ponderações de 

Bowersox (1978, apud DONDA JÚNIOR, 2002) acerca da localização das indústrias de 

extração, como a agrícola, a mineradora e a madeireira, que deve ser nos locais onde estão 

disponíveis as matérias-primas em quantidade suficiente para a produção. Na 
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agrícola, importa a proximidade das lavouras. Na mineradora, a localização é próxima dos 

depósitos e, na madeireira, das florestas. 

 

Figura 2.17 – Representação do processo produtivo de celulose e papel 

 
Fonte: compilação de Osório (2007). 

 

Sintetizando, as produtoras de celulose são classificadas como agroindústrias 

transformadoras, que elegem áreas: 

– com possibilidade de expansão das florestas de eucalipto; 

– dotadas de infraestrutura, viabilizando estratégias logísticas, inclusive de exportação; 

– proximidade dos mercados consumidores; e 

– legislação favorável ao empreendimento. 

A Figura 2.18 apresenta a localização dos principais maciços de árvores plantadas 

e a localização das principais unidades produtoras de papel e celulose no Brasil, cuja 

comparação permite evidenciar a importância da proximidade entre matéria-prima e unidade 
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industrial. Também, verifica-se alta concentração das indústrias de papel e celulose nas 

proximidades dos centros de consumo – Centro-Sul do Brasil –, e dos principais portos 

brasileiros. 

 

Figura 2.18 – Distribuição dos principais maciços florestais e dos produtores de celulose e 

papel no Brasil, em 2013 

 
Fonte: IBÁ (2014). 
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Ferreira (2016) afirma que 70% do custo da madeira para uma empresa de celulose 

vem do transporte, o que faz com que o investimento nesse quesito seja estratégico. Assim, as 

empresas podem realizar altos investimento em estradas, pontes, portos, em desenvolvimento 

de carrocerias mais leves e em terras mais caras, porém mais próximas às indústrias, desde que 

esses investimentos compensem, a longo prazo, o custo que seria investido em transporte. 

No Brasil, as maiores produtoras de papel e celulose, em 2012, listadas no Quadro 

2.6, eram Suzano, Klabin, Fibria, Cenibra e Grupo Orsa, segundo a revista Exame. 

Quadro 2.6 – As cinco maiores produtoras de papel e celulose do Brasil, em 2012 

 
Ordem 

 
Empresa 

Controle 

majoritário do 

capital 

Localização de áreas 

plantadas e unidades 

industriais 

 
Setores de atuação 

 

 
1ª 

 

 
Suzano 

 

 
Brasil 

 

 
SP, BA e MA 

Papel e celulose, seguros, 

gerenciamento de riscos, 

desenvolvimento imobiliário, 

indústria gráfica e comunicação 

multicanal 

2ª Klabin Brasil 
SP, PR, SC, PE, MG, BA, RS 

e Argentina 
Silvicultura, papel e celulose. 

3ª Fibria Brasil MS, ES, SP e BA Papel e celulose 

4ª Cenibra Japão MG Papel e celulose 

5º Grupo Orsa Brasil PA, AM, AP, SP, MT e GO 
Papel e celulose, mineração, 

extração vegetal, silvicultura. 

Fontes: Sítios das respectivas empresas, em 2015, e exame.abril.com.br. Organização da autora. 

 

A Suzano é um conglomerado empresarial que atua, além do setor florestal, no 

segmento de papel e celulose, nos ramos financeiro, imobiliário e de serviços. Com uma 

trajetória de 91 anos, tem suas origens na vinda para o Brasil do ucraniano Leon Feffer, em 

1921 (SUZANO, 2015). Leon e seu filho, Max Feffer, tornaram-se pioneiros no uso de 

eucalipto para a produção de celulose e na transformação do Brasil de importador a exportador 

desse produto. Atualmente, a empresa é dirigida pelo neto de Leon, David Feffer, e constitui 

uma holding27, com escritórios e laboratórios em várias partes do mundo. 

A Klabin também tem origem familiar, em torno do lituano Maurício Klabin que, 

em 1890, criou a tipografia “M.F. Klabin e Irmão” no centro de São Paulo. Atua também no 

ramo florestal, inclusive no fomento, e tem uma área plantada de 242 mil hectares, negociando 

madeira em tora e alguns tipos de papeis em vários estados brasileiros e na Argentina. A holding 

Klabin Irmão e Cia. detém 61% do controle acionário da Klabin. Além 

 

 

27 Empresa que detém o controle de outras, por meio da posse majoritária de suas ações (SANDRONI, 1999). 



112 
 

disso, 23% das ações pertencem a investidores nacionais, 9% a estrangeiros e 5% ao BNDES 

(KLABIN, 2015). 

A Fibria é o resultado da incorporação, em 2009, das ações da Aracruz Celulose, 

fundada em 1968, pela Votorantim Celulose e Papel (VCP), por meio de sua holding, a 

Votorantim Industrial (VID), com ampla participação do BNDES, que ficou, inicialmente, com 

30% das ações da empresa. Do restante, aproximadamente 30% pertencem ao grupo Votorantin, 

que há décadas já atuava no setor florestal, segmento de celulose, e 40% são free float28. 

Segundo informa a própria empresa, possui uma base florestal de 626 mil hectares, já excluídas 

áreas de preservação, não sendo indicadas se estas são somente próprias ou incluem áreas de 

terceiros (FIBRIA, 2015). 

A Cenibra foi fundada em 1973, no leste de Minas Gerais, resultado da então estatal 

Companhia Vale do Rio Doce (CVRD) e da Japan Brazil Paper and Pulp Resources 

Development Co. Ltda, conjunto de empresas japonesas. Diferentemente das outras empresas, 

a Cenibra é controlada exclusivamente pelo capital japonês, não possuindo ações em bolsas de 

valores, e produz somente em Minas Gerais, onde atua em mais de cinquenta municípios. São 

exportados 90% de sua produção e o principal destino é a Ásia (CENIBRA, 2015). 

O Grupo Orsa, controlado por capital totalmente brasileiro, reúne três empresas do 

setor florestal: Jari Celulose, Papel e Embalagens S.A, Orsa Florestal e Ouro Verde Amazônia. 

Os produtos vão desde toras, celulose e papel, a produtos florestais não madeireiros, como 

castanha do Pará. Somente no Vale do Jari, a empresa possui 60 mil hectares plantados com 

eucalipto, porém a sua maior base florestal constitui-se de floresta nativa, com 1.300.000 de 

hectares na Amazônia (GRUPO JARI, 2015). 

A breve descrição dessas empresas permite concluir que: os investimentos 

representam uma mescla de capital produtivo, agrícola e industrial, e financeiro; os capitais são 

privados, nacionais e internacionais, e estatais, principalmente do BNDES; os investimentos 

em terras e plantios de florestas representam fatia importante nos negócios, mas, também, é 

verificado estímulo por meio de estratégias de fomento florestal aos proprietários de terra29; as 

parcerias diversas com centros e institutos do Estado, notadamente para o desenvolvimento de 

pesquisas, são presentes e importantes; e associações do tipo de joint-venture são emblemáticas 

do setor, como, por exemplo: 

 

 
 

28 Ações disponíveis nas Bolsas de Valores. 
29 Um dos objetivos do Programa Nacional de Florestas, instituído pelo Decreto nº 3.420, de 20 de abril de 2000, 

é estimular os pequenos proprietários rurais a se integrarem às industriais por meio da produção sivicultural. 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Votorantim_Celulose_e_Papel
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto/D3420.htm
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– associação entre Suzano e Vale, para compra da Bahia Sul Celulose, hoje controlada 

totalmente pela Suzano, sob o nome de Unidade Mucuri; 

– parceria entre a Suzano Bahia Sul Papel e Celulose S.A e Votorantim Celulose e Papel S.A., 

para aquisição da Ripasa, hoje sob controle total da Suzano, com o nome de unidade de Embu; 

– parceria entre Aracruz, hoje Fibria, e a Stora, hoje Stora Enso, na criação da Veracel, em 

Eunápolis (BA); 

– sociedade entre Fibria e Cenibra na operação do único porto brasileiro especializado em 

embarque de celulose, Portocel, em Aracruz, no Espírito Santo. 

As unidades industriais, dentre elas as produtoras de celulose, no Brasil, 

historicamente, concentraram-se nas regiões Sudeste e Sul. Seguindo a lógica da localização 

industrial, as plantações de eucalipto para produção de celulose também estão concentradas. 

Apenas sete unidades da federação concentram 91% da quantidade produzida de madeira de 

eucalipto para papel e celulose e o estado de São Paulo detém quase 30% desse total, como se 

pode observar na Figura 2.19. 

 

Figura 2.19 – Quantidade produzida, em mil m³, de madeira de eucalipto para papel e celulose 

nas unidades federativas do Brasil, em 2015 

 
Fonte: PEVS (IBGE, 2016). Organização da autora. 

 

Embora figure em quarto lugar na produção mundial de celulose, o Brasil lidera a 

produção mundial de celulose de fibra curta a partir do eucalipto. O aproveitamento dessa planta 

para a obtenção da celulose representou uma inovação tecnológica que contribuiu para a 

expansão dos eucaliptais pelo país e pelo mundo. 

De acordo com Malina (2013), a fabricação de celulose, até a Segunda Guerra 

Mundial, estava associada ao uso de fibras longas a partir de madeiras resinosas, como o 
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pinus, presentes nas áreas subtropicais e temperadas. A evolução da base técnica, especialmente 

após 1950, permitiu a produção a partir de fibras curtas de madeiras folhosas, como o eucalipto, 

e a expansão da indústria para as regiões tropicais. Cumpre relembrar que experiências de 

Edmundo Navarro de Andrade (ANDRADE, 1961), já na década de 1920, indicavam o 

potencial do uso do eucalipto para a produção de celulose. 

A principal área produtora de celulose de fibra curta no Brasil é o polo formado 

pelo sul da Bahia, norte do Espírito Santo e nordeste de Minas Gerais, que forma, segundo 

Sant’Anna (2009), um aglomerado ou cluster30, protagonista de um debate midiático e 

acadêmico acentuado nas últimas décadas. 

Será dado destaque ao Extremo Sul Baiano, como característico espaço produtivo 

da celulose no Brasil, pois a região apresenta os elementos já consolidados da dinâmica espacial 

da eucaliptocultura. A Figura 2.20 apresenta a localização e os principais tipos de uso e 

cobertura da terra, onde o “reflorestamento” se destaca mais ao sul e a floresta primaria e 

secundária mais ao norte. 

O Extremo Sul baiano possui clima tropical, com pluviosidade média de 1500 

mm/ano e maior incidência de chuvas entre março e maio. Em três grandes compartimentos 

geomorfológicos: planície marinha, fluvial e flúvio-marinha, onde predominam ecossistemas 

costeiros (restinga e manguezal); planaltos costeiro e pré-litorâneo (floresta ombrófila densa e 

florestal estacional semi-decidual) e planície litorânea, os solos dominantes são os Latossolos 

distróficos (OLIVEIRA, 2008). 

Habitada pelas tribos indígenas Botocudos, Tupinambás, Kamakan, Pataxós e 

Kataxós à época da chegada dos portugueses, a região faz parte da Costa do Descobrimento e 

constituiu a capitania de Porto Seguro, sendo Porto Seguro e Caravelas as vilas mais antigas, 

criadas conforme o padrão litorâneo de apropriação portuguesa (OLIVEIRA, 2008; MALINA, 

2013). 

Os conflitos entre colonos e indígenas foram constantes durante a colonização. 

Malina (2013) descreve que, até o início do século XIX, a apropriação foi incipiente, por conta 

da floresta densa, entre outros fatores. Nesse período, porém, a Guerra Justa31 legitimou o 

extermínio, a escravização e a apropriação das terras indígenas e permitiu o aldeamento destes 

e a imigração de colonos a partir da doação de terras. 

 

30 Cluster é uma forma de organização da produção regional que se estrutura a partir da identificação das 

complementaridades e sinergias entre empresas de um mesmo ramo de atividade, que pode fazer com que 

coexistam num ambiente de competição e cooperação entre elas (SANT’ANNA, 2009). 
31 A ‘violência’ com que os indígenas reagiam ao contato e ao aldeamento justificaria o extermínio e a escravização. 
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Figura 2.20 – Localização e uso da terra e cobertura vegetal no Extremo Sul Baiano, em 2004 
 

Fontes: Malina (2013) e Amorin e Oliveira (2007). 
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De acordo com autores que descrevem a história do sul baiano, até metade do século 

XX, a região esteve marginalmente inserida na economia regional e nacional (OLIVEIRA, 

2008; MALINA, 2013), tendo como principais atividades, além da extração de madeira 

ocorrida desde os princípios da colonização, a produção de café, farinha de mandioca, açúcar, 

algodão e pecuária extensiva (OLIVEIRA; OLIVEIRA; ARAÚJO, 2007). O cacau também foi 

importante durante o auge desse produto, na década de 1940, decaindo a produção na década 

de 1960 (MALINA, 2013). 

Nesse contexto, a inauguração da BR 101, que atravessa a região em sentido norte-

sul desencadeou a abertura de novos núcleos urbanos e a continuidade da exploração 

madeireira, em novos moldes, via motomecanização, com a abertura de muitas serrarias. É 

nesse espaço herdado que tem início a plantação de eucaliptos a partir da criação do Distrito 

Florestal no Extremo Sul pelo governo do estado da Bahia. 

Uma série de fatores é apontada na literatura sobre os motivos do crescimento e a 

relocalização do setor celulístico-papeleiro no mundo e no Brasil, conforme apontado por 

Pedreira (2008), bem como sobre as razões da “atração” exercida pelo Extremo Sul baiano 

como área de expansão para a eucaliptocultura. 

Reafirma-se, aqui, a importância da seletividade espacial. O elemento do espaço 

denominado “firmas” (SANTOS, 1997a) pode alterar a configuração e gerar uma dinâmica 

espacial que lhe permita a melhor reprodução de capital possível. Entretanto, a escolha do lugar 

atende à lógica das vantagens de localização, comparativas, em que os demais elementos do 

espaço são considerados e, portanto, atuam como entraves ou impulsores dos interesses das 

grandes empresas (HARVEY, 2011). 

Dentre os fatores sublinhados como atrativos do Extremo Sul baiano, estão 

características naturais, como relevo plano e ‘características edafoclimáticas’ (OLIVEIRA, 

OLIVEIRA, ARAÚJO, 2007; OLIVEIRA, 2008; SANT’ANNA, 2009). Este último fator é 

questionável, visto que o nível de desenvolvimento técnico da eucaliptocultura viabiliza a 

seleção das mudas com precisão conforme sejam as características de solo e clima. Quanto ao 

relevo plano, este sim é importante, especialmente considerando que a maior parte das etapas 

silvícolas é mecanizada. 

Outros fatores são comumente citados, como o baixo valor das terras, mão-de- obra 

barata e apoio governamental, com políticas de incentivo tanto para o ‘reflorestamento’ 
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quanto para o setor celulístico-papeleiro32. Sant’Anna (2009) ressalta que as empresas que se 

instalaram no Extremo Sul baiano, além de benefícios fiscais, que, em muitos casos, estendem-

se por dez anos, recebem o terreno com toda a infraestrutura por um preço simbólico, inclusive 

a construção de portos para exportar a produção. 

O papel do BNDES nesse processo é apontado pela maioria dos autores que, 

dependendo da perspectiva, o avaliam ora como fator negativo, ora como positivo, como é o 

caso de Sant’Anna, (2009, p. 738-739): 

[...] é através da análise do relacionamento do BNDES com a indústria de celulose e 

papel ao longo de seus cinquenta anos de história que fica evidenciada a construção 

de uma verdadeira parceria, com benefícios inequívocos para a economia brasileira. 

O binômio provisão de recursos - acúmulo de conhecimento permitiu desenvolver 

uma indústria internacionalmente competitiva, sob controle nacional, e formar uma 

base de tecnologia florestal extremamente avançada, capaz de garantir aumentos 

constantes de produtividade. O BNDES não se restringiu a ser agente financiador. Foi 

também planejador e indutor de investimentos, principalmente nas décadas de 1960 e 

70, e sua atuação pode ser entendida como um dos alicerces para a expansão da 

indústria de celulose e papel no país. 

Entre 1974 e 1985, o BNDES investiu na forma de participação acionária em 27 

empresas do setor de celulose e papel, assumindo o controle de quatro delas. Isso 

permitiu que os investimentos realizados pelo setor amadurecessem e foi crucial para 

que, nos anos 80, o Brasil ocupasse lugar de destaque na produção mundial de celulose 

e papel. Em nenhum momento, o BNDES atuou no sentido de estatizar empresas; o 

objetivo sempre foi, isto sim, fortalecer o capital privado nacional. 

 

Outro fator importante na “atração” das empresas produtoras de celulose para a 

região, comumente negligenciado, é a localização próxima ao litoral, que viabiliza a exportação. 

Considerando os fatores supracitados, que viabilizam a reprodução de capital pelas 

empresas, a espacialização da eucaliptocultura pelo Extremo Sul baiano e a reconfiguração do 

seu espaço herdado estão fortemente vinculada às ações de duas empresas do setor florestal: 

– a Suzano Bahia Sul Papel e Celulose, que surgiu em 1989, como resultado de uma associação 

entre a Vale do Rio Doce (20%), a Companhia Suzano de Papel (35%), o Banco Interamericano 

para Reconstrução e Desenvolvimento (3%), o BNDES (26%) e acionistas minoritários (7%). 

Em 2001 a Suzano comprou a parte da Vale, transformando a antiga Bahia Sul Celulose em 

Unidade Mucuri, nome do município sede da empresa. No ano de 2007, a Unidade Mucuri 

possuía 168.794 ha, áreas que incluem plantios de eucalipto, reserva e infraestrutura do 

empreendimento industrial (OLIVEIRA, 2008). 

 

32 Em especial o Programa de Incentivos Fiscais ao Florestamento e Reflorestamento (PIFFR) e o Programa 

Nacional de Papel e Celulose (PNPC). 
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– A Veracel Celulose, surgida em 1991, sob o nome de Veracruz, resultado da associação da 

Aracruz, hoje Fibria, com a Odebrecht, em Eunápolis. A empresa tinha, em 2007, 209.297 ha, 

áreas que incluem plantios de eucalipto, reserva e infraestrutura do empreendimento industrial. 

Além disso, no mesmo ano possuía 17.846 ha em fomento florestal aos produtores (OLIVEIRA, 

2008). 

Essas duas fábricas chegaram a responder por mais de 20% de toda a produção de 

celulose nacional, mas, nos últimos anos, reduziram a produção, que cresceu em áreas do Mato 

Grosso do Sul, conforme se pode verificar na Figura 2.21 e no Quadro 2.7. 

Figura 2.21 – Produção de madeira em tora para celulose, em metros cúbicos, nos principais 

municípios produtores do Extremo Sul baiano, entre 1990 e 2013 

 
Fonte: PEVS (IBGE, 2015). Organização da autora. 

 
 

Quadro 2.7 – Ranking da quantidade produzida de eucalipto para papel e celulose, por 

município brasileiro, em 2015 

Posição Município Produção (m³) 

1 Três Lagoas (MS) 2.192.771 

2 Brasilândia (MS) 1.596.117 

3 Ribas do Rio Pardo (MS) 1.595.530 

4 Ulianópolis (PA) 1.565.590 

5 Água Clara (MS) 1.544.129 

6 Caravelas (BA) 1.344.527 

7 Mucuri (BA) 1.210.418 

8 Aracruz (ES) 1.088.275 

9 Telêmaco Borba (PR) 1.050.996 

10 Conceição da Barra (ES) 1.015.450 

11 Belmonte (BA) 945.330 

12 Nova Viçosa (BA) 880.729 

13 Dois Irmãos do Buriti (MS) 826.423 

14 Angatuba (SP) 804.156 

15 Capão Bonito (SP) 787.460 

Fonte: PEVS (IBGE, 2015). Organização da autora. 
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O principal destino das exportações do Extremo Sul baiano é a China. Além da 

produção de madeira para papel e celulose pela Veracel e pela Suzano, a empresa CAF Santa 

Bárbara produz eucalipto para siderúrgicas em Minas Gerais, assim como há plantios para 

fornecimento a indústrias capixabas e mineiras. 

É importante destacar que a Veracel e a Suzano atuam verticalmente, desde a 

compra da terra, plantio, transformação industrial e comercialização do eucalipto. Isso suscita 

uma das maiores críticas apontadas ao setor, como aquela levantada por Malina (2013), qual 

seja a perversidade da aliança travada entre os capitalistas industriais e os proprietários de terra 

em uma corrida pela renda da terra. Sobre esse aspecto, Sant’Anna (2009, p. 735) faz a seguinte 

avaliação: 

 
As razões que forçaram as empresas florestais a adquirirem grandes quantidades de 

terras (latifúndios) e a formarem extensas áreas florestadas (monoculturas) são que a 

madeira de reflorestamento apresenta baixo coeficiente preço/peso específico, por ser 

um produto pesado e de pouco valor comercial. Isto faz com que o valor de uma carga 

de caminhão seja relativamente pequeno, pouco mais que o seu custo de transporte. 

Este fato força a localização dos reflorestamentos próximos da indústria, tornando o 

projeto viável (grifo nosso). 

 

Assim, verifica-se que o mesmo fato suscita diferentes visões, que dependem do 

ponto de visada de seus autores33. 

É possível, ainda, apontar mais um elemento sobre essa questão. A ação regulatória 

do Estado, por meio do antigo e do recém-aprovado Código Florestal (BRASIL, 1965; 2012), 

institucionaliza a fusão entre duas classes sociais, proprietários de terra e capitalistas industriais, 

ao estabelecer princípios como reposição florestal e suprimento de matéria-prima pelas 

indústrias. Cabe questionar se a legislação impele à aliança ou se a aliança impele à 

regulamentação. 

De todo modo, a necessidade de matéria-prima de qualidade e homogênea, tanto 

quanto a obrigatoriedade legal de suprimento florestal, faz com que as indústrias e suas 

subsidárias produzam, diretamente ou de forma integrada, grande parte da matéria-prima 

utilizada. Aliada a esse fator, a necessidade de muita matéria-prima determina a implantação de 

grandes maciços florestais. O resultado espacial é a homogeneidade paisagística e a 

monopolização territorial pelas grandes indústrias. 

 

33 Enquanto Sant’Anna (2009) parte de uma visão econômica pautada na teoria de redes e no pensamento de 

Michael Porter, os apontamentos realizados por Malina (2013), baseando-se no pensamento marxista  e marxiano, 

decorrem de análise pautada na perspectiva territorial, tomando como pressuposto a existência e o fortalecimento 

do capitalismo rentista e a manutenção da lógica patrimonialista no Brasil, a partir da associação entre capitalistas 

e proprietários fundiários que realizam a territorialização do monopólio na área em questão. 
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Sob essa perspectiva, o espaço produtivo da celulose representa o mais perfeito 

exemplo de territorialização do monopólio (OLIVEIRA, 2012; MALINA, 2013). É assim que 

um pequeno número de empresas que dominam o setor da celulose se materializam 

espacialmente, em áreas próprias, arrendadas, cooptadas via fomento ou informalmente, 

instituindo uma racionalidade espacial totalmente em favor de seus interesses. 

Os dados apresentados na Tabela 2.1 são fruto de um diagnóstico realizado pelo 

Instituto de Meio Ambiente da Secretaria de Meio Ambiente da Bahia, segundo o qual havia 

mais de 280 mil hectares com plantações de eucalipto associados às grandes empresas do setor 

florestal ou siderúrgico. Em cinco municípios a área plantada superar 20% da área total do 

município, corroborando a ideia de territorialização do monopólio. 

 

Tabela 2.1 – Ranking municipal das áreas apropriadas* pelas grandes empresas no Extremo 

Sul baiano, em 2008 

Município Área do município (km²) 
Áreas apropriadas pelas 

empresas 

% de apropriação pelas 

empresas 

Nova Viçosa 1340,40 549,68 45,5 

Caravelas 2369,10 805,10 37,4 

Alcobaça 1510,90 505,17 37,0 

Mucuri 1779,70 566,62 35,0 

Eunápolis 1197,30 241,14 22,2 

Fonte: BAHIA (2008). Organização da autora. * As áreas incluem plantios próprios e fomentos, inclusive 10% 

de aceiros, pela Veracel, Suzano e CAF Santa Bárbara. 

 
A espacialização da eucaliptocultura no Extremo Sul Baiano, engendrada por 

corporações nacionais e mundiais, com suporte infraestrutural e participação direta de capital 

estatal e viabilizada pelo incremento tecnológico que permite à Bahia ter a maior produtividade 

nacional de madeira para celulose, alterou o espaço herdado, transformando a região, inserindo-

a efetivamente na economia baiana internacionalizada. 

As transformações são perceptíveis na paisagem, outrora dominada pela Mata 

Atlântica, agora dominada por monoculturas, especialmente a de eucalipto. Na Figura 2.22 é 

apresentada a involução da cobertura vegetal nativa no Extremo Sul baiano. Em 1945 apenas 

aréolas litorâneas não apresentavam vegetação nativa, mas nota-se que, em menos de trinta 

anos, a floresta Atlântica foi drasticamente reduzida na região. Essas alterações afetam não 

apenas a economia, mas todas as instâncias da sociedade, cujos desdobramentos são passíveis 

de questionamentos. 

Figura 2.22 – Vegetação nativa no Extremo Sul baiano, em 1945, 1960 e 1974 
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Fonte: Silva et al. (2004). 

 

Muitos pesquisadores têm dirigido severas críticas aos impactos promovidos pela 

refuncionalização e, assim, pela reconfiguração do Extremo Sul Baiano sob a espacialização da 

eucaliptocultura nas últimas décadas. Tal temática será abordada no Capítulo 5. 

O Quadro 2.8 sintetiza a caracterização da dinâmica espacial da eucaliptocultura 

conforme proposição inicial do capítulo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Quadro 2.8 – Síntese das variáveis da eucaliptocultura 
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Finalidade 

 

Atores 

 

Base técnica 
Processo 

produtivo 

 

Espaço herdado 
Dinâmica 

espacial 

 

 
Celulose 

BNDES e 
Embrapa 

Suzano, Fibria, 

Klabin, Cenibra 

e Orsa, etc. 

Alto nível 

tecnológico: 

seleção, 

hibridação, 

clonagem e 

transgenia. 

Mecanizado e 

integrado à 

indústria. 

Rotação de 5 a 

10 anos. 

Grandes 

extensões de 

terras 

agricultáveis, 

próximo das 

indústrias. 

Monopolização 

territorial pelo 

setor e 

homogeneidade 

paisagística. 

Painéis, 

serrados, 

compensado 

s, madeira 

tratada 

 

 
Serrarias 

 
 

Moderado a alto 

nível tecnológico 

 
Não integrado. 

Rotação de 7 a 

15 anos. 

 

Pequenas áreas, 

nem sempre 

próximas das 

indústrias. 

Substituição da 

vegetação nativa 

pelo eucaliptal, 

sem grandes 

alterações 

espaciais. 

 
 

Carvão 

vegetal 

 
 

Siderúrgicas, 

UFV, UFL 

Moderado a alto 

nível tecnológico: 

seleção, 

hibridação, 

clonagem 

Mecanizado e 

semi-integrado 

à indústria. 

Rotação de 5 a 

10 anos. 

Grandes 

extensões de 

terras 

agricultáveis, 

próximo das 
indústrias. 

Monopolização 

territorial pelo 

setor e 

homogeneidade 

paisagística. 

 

 

Lenha 

 
 

Produtores 

independentes 

Agroindústrias 

 

 
Baixo a moderado 

nível tecnológico 

Mecanizado. 

Produção 

independente 

ou integrada à 

indústria. 

Rotação de 5 a 

10 anos. 

 

 

Áreas marginais 

Baixa 

reconfiguração 

espacial. 

Adaptação da 

eucaliptocultura à 

produção regional. 

 

Utilizações 

não- 

madeireiras 

 

Apicultores 

Grupo Orsa 

Suzano 

 
Moderado a alto 

nível tecnológico 

Produção 

independente 

ou integrada à 

indústria. 

 
 

Áreas marginais 

Baixa 

reconfiguração 

espacial. 

Possibilidade de 

renda extra. 

 
Uso 

ambiental 

 
 

Mineradoras 

 
Moderado nível 

tecnológico 

 
 

- 

 

Áreas de risco e 

áreas degradadas. 

Benefícios 

econômicos, 

ambientais e 

sociais. 

Fonte: a autora. 
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3 O EUCALIPTO ENTRA EM CENA NO SUDOESTE DE GOIÁS 

 
 

As características socioeconômicas do Sudoeste de Goiás, relacionadas ao seu papel 

na divisão territorial do trabalho, constituem a estrutura regional cujas verticalidades demandam 

funções, em particular as energéticas, as quais foram respondidas pela espacialização da 

eucaliptocultura, processo que, simultaneamente, sofre influência do e provoca transformações 

no espaço herdado, promovendo a sua reconfiguração. 

Nessa perspectiva, o texto a seguir apresenta, em um primeiro momento e de 

maneira resumida, o processo de espacialização da eucaliptocultura pelo mundo, Brasil, Centro-

Oeste e Goiás. Na sequência, caracteriza o espaço herdado, os atores, o sistema técnico e as 

finalidades da produção eucaliptocultura no Sudoeste de Goiás. 

 
3.1 Contexto da expansão da eucaliptocultura: do global ao local 

 
 

Em 1947 foi publicado o primeiro Fao Yearbook of Forest Products, pela FAO, 

indicando que, naquele ano, o mundo produziu um bilhão de toneladas de madeira, que valiam 

7,1 bilhões de dólares antes do processamento e 14 bilhões, após convertida em diversos 

produtos. A produção florestal estava assim dividida: América do Norte, com 25%; Sul e Oeste 

da Ásia, produzia 21%; Europa, com 19%; União Soviética, detinha 18%; América Central e 

do Sul, com 12% e África e Oriente Médio, possuíam 2% da produção mundial (FAO, 1947). 

A mesma publicação mostra que, em 1946, a América do Norte e a Europa detinham 

98% da produção de madeira para celulose, cujo total estimado era de 24 milhões de toneladas 

(FAO, 1947). Desse montante, quase a metade da produção era estadunidense. 

A partir desse período, subsequente ao fim da Segunda Guerra Mundial, uma série 

de fatores, gerais e específicos, culminou no crescimento da produção e na ampliação da área 

plantada com árvores no mundo, principalmente do anos 1960 em diante, com a expansão dos 

padrões de consumo de mercadorias e, especificamente, maior demanda de matéria-prima para 

a produção de embalagens em nível global, o desenvolvimento de tecnologia para aumento da 

produtividade, nomeadamente, para a produção de celulose a partir de árvores folhosas, 

sobretudo o eucalipto, e a pressão ambiental desfavorável à retirada de vegetação nativa. 
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Em paralelo, a industrialização de países latino-americanos e asiáticos, após a 

Segunda Guerra Mundial, associada aos protestos contra a poluição de fábricas produtoras de 

papel e celulose nos países industrializados, promoveu a redistribuição geográfica das áreas 

produtoras de madeira, fato potencializado pelas políticas de Estado nesses países e pelo 

desenvolvimento de tecnologias que viabilizaram a produção em diversas áreas. 

Desta maneira, a partir dos anos 1960, houve crescimento da produção madeireira, 

calcado no aumento da produção baseada em vegetação nativa, especialmente na Ásia e 

América, na ampliação das áreas plantadas com árvores e na elevação da produtividade na 

Europa e América do Norte, associado à expansão desses plantios para os países latino- 

americanos e asiáticos. 

Entre 1960 e 1970 

 
a produção de produtos florestais aumentou de 34,9 bilhões para 58,3 bilhões de U$, 

ou 67%. Isto representa um crescimento muito mais rápido do que ocorreu durante o 

período de 1950-1960, quando a produção aumentou de cerca de 24 bilhões para 34,9 

bilhões de U$, ou apenas 45%. A expansão muito significativa foi registada para 

produtos de celulose, que quase duplicaram entre 1960 e 1970. Além disso, produtos 

de celulose continuam a ser o maior item único na produção mundial de produtos 

florestais. Em 1970, eles alcançaram o valor de US $ 23. 7,000 milhões, ou 41% da 

produção total de floresta produtos. (FAO, 1970, p. XVII, tradução nossa). 

 

Nas décadas de 1970 e 1980, são observados o crescimento da produção em todas 

as regiões do mundo, a cerca de 1,5% ao ano. A produção da América do Sul, Ásia e Oceania 

aumenta relativamente, alicerçada, com maior peso, na vegetação nativa, em detrimento das 

áreas tradicionalmente produtoras, como a América do Norte e Europa, onde a vegetação nativa 

já era escassa e a silvicultura estava em pleno desenvolvimento. 

A partir da década de 1990 e, sobretudo, de 2000, esse crescimento associou-se aos 

investimentos tecnológicos e à modernização produtiva, aos empreendimentos industriais e 

financeiros, à fundamental atuação do Estado (PEDREIRA, 2004), à alta produtividade e 

adaptação de alguns gêneros, especialmente do eucalipto, em ambientes tropicais e ao crescente 

poder das corporações do setor florestal (SUERTEGARAY, 2008). Pondera-se que esse novo 

período se diferencia daquele subsequente à Segunda Guerra Mundial por transferir ao mercado 

o protagonismo dos investimentos antes realizados pelo Estado, que assume o papel principal 

de regular e facilitar as atividades das corporações privadas, como lembra Chesnais (1996), 

assegurando a concentração do poder decisório para multinacionais (PORTO-GONÇALVES, 

2015). 
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Entre 1990 e 2010, a vegetação nativa no mundo foi reduzida em cerca duzentos 

milhões de hectares, enquanto as áreas plantadas com árvores aumentaram em cem milhões de 

hectares, segundo dados da FAO (2013). A Figura 3.1 mostra que a maior parte da vegetação 

nativa foi reduzida na América, continente que possui a maior área desse tipo de vegetação no 

mundo, enquanto a menor redução ocorreu na Ásia, onde, proporcionalmente à sua extensão 

territorial, a vegetação nativa possui a menor área. Já as áreas de árvores plantadas cresceram, 

relativamente, em todos os continentes, especialmente na Ásia, continente com maior área 

absoluta de árvores plantadas. Disso se pode inferir que, nos lugares onde há abundância de 

vegetação nativa, sua retirada se dá num ritmo maior que a reposição florestal, como ocorre na 

América. 

Figura 3.1 – Comparação de áreas com vegetação, em milhões de hectares, nos continentes, 

em 1990 e 2010 

 
Fonte: FAO (2013). Organização da autora. 

 

De outro lado, a dinâmica espacial da silvicultura é diferente em cada uma dessas 

regiões pois, embora protagonizada, em geral, por grandes empresas e pelo Estado, há 

particularidades do espaço herdado, resultantes do papel que cada região desempenha na divisão 

territorial do trabalho. A finalidade da produção madeireira parece ser uma das variáveis mais 

evidentes dessa diferença. A proporção de madeira em tora utilizada como combustível vem 

decrescendo em relação à madeira em tora destinada ao uso industrial, mas na África, em 2013, 

90% da madeira em tora produzida foi utilizada como combustível, especialmente para uso 

doméstico, contrastando com a América do Norte, em que esse índice foi de apenas 9% (FAO, 

2015), refletindo não apenas o baixo desenvolvimento industrial, mas o uso da lenha como 

importante fonte energética do continente africano. 

Esses números evidenciam também que, embora o nível técnico da produção 

silvicultural seja muito elevado, a extrema desigualdade espacial determina a distribuição 
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seletiva das tecnologias. Do mesmo modo, cabe salientar a desigualdade na distribuição da 

produção, comércio e consumo, quase sempre centralizados na América do Norte e Europa. 

Ainda que haja produção em outras regiões, ela é destinada a essas áreas, que concentram o 

processamento industrial e o consumo dos produtos finais. 

De acordo com Vital (2007), no ano 2000 a área de florestas plantadas no mundo 

ultrapassava os cem milhões de hectares, o que correspondia a aproximadamente 3% da área 

total de florestas. Nesse ano, os cinco maiores produtores eram China, Rússia, Estados Unidos, 

Índia e Japão e a sua principal destinação era a produção de celulose. Apenas três anos depois, 

no ano de 2003, as florestas plantadas já alcançavam quase duzentos milhões de hectares e a 

Índia passou a ocupar a segunda posição entre os maiores produtores, além de ser o país que 

possuía o maior percentual de florestas plantadas em relação às florestas nativas (VITAL, 

2007). A China manteve a primeira posição no ranking de florestas plantadas, além de ampliar, 

anualmente, as importações de madeira e celulose. 

Segundo dados da IBÁ (2014), em 2013 havia 264 milhões de hectares com 

florestas plantadas, sendo 61% dos plantios de árvores concentrados em três países: China, 

Índia e Estados Unidos. Apesar de não figurar entre os três maiores produtores, o Brasil 

responde por 17% de toda a madeira colhida no mundo 

Nesse cenário, a indústria celulósica é a grande protagonista do crescimento da 

produção e da expansão das áreas plantadas com árvores no mundo, embora, como já explicado, 

nos três principais países produtores, a celulose não tenha o eucalipto como principal matéria-

prima. 

Quanto à área plantada com eucalipto, observa-se carência e controvérsia nas 

informações e dados estatísticos, decorrentes do fato de que o eucalipto se ramifica em diversas 

cadeias produtivas, inclusive não industriais que, frequentemente, não são focos de pesquisa. 

Some-se a isso o fato de que a China, detentora da maior área plantada com árvores no mundo, 

não cedia dados às organizações estatísticas, além da ausência de mapeamentos em escalas 

apropriadas para grandes áreas. 

A Figura 3.2 apresenta a área plantada com eucalipto no ano 2000, conforme dados 

apresentados na Revista Árvore. 
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Figura 3.2 – Área plantada com eucalipto, em hectares, no mundo, no ano 2000. 

 
Fonte: Sartori (2007). Organização da autora. 

 

Dados apresentados por Iglesias-Trabado e Wilsterman (2008) dão conta de que, 

em 2008, a Índia detinha 22% da área plantada com eucalipto no mundo, o Brasil 20% e a China 

14%. Outros importantes produtores eram Austrália, Uruguai, Peru, Chile, Espanha e Portugal. 

Na Índia, o eucalipto foi introduzido no século XVIII, de forma ornamental, e no 

XIX, para atender a demanda por lenha (PALANNA, 2014). Assim como no Brasil, as 

principais plantações foram instaladas entre as décadas de 1960 e 1980, com forte participação 

do Estado, que chegou a atuar diretamente, plantado em áreas públicas para o abastecimento da 

população, doando mudas e incentivando a substituição da vegetação nativa por eucalipto. O 

modo como a eucaliptocultura foi implantado na Índia gera muitas controvérsias,   simbolizadas    

pelo    título    do    livro    de    Saxena,    em    1994:    “India's Eucalyptus craze: the god that 

failed”. 

Na China, os primeiros eucaliptos foram plantados como ornamentação no final do 

século XIX e a eucaliptocultura ganhou importância comercial desde a Revolução comunista, 

especialmente para atender à demanda de dormentes e de florestas de proteção34 (JIAYU; 

SIMING, 1993). Nesse país, que é o terceiro mais extenso do mundo e apresenta grande 

variabilidade de condições ecológicas, o eucalipto é cultivado em diversas situações de umidade 

e temperatura, mas sua maior concentração é no sul do país, como efeito dos incentivos para 

produção de celulose. A baixa produtividade apresentada vem melhorando com 

desenvolvimento de pesquisas, especialmente o uso de clones e híbridos, resultado da atuação 

de institutos de pesquisa, inclusive vinculados à FAO35 e os Departamentos Florestais 

 

 
 

34 Maciços florestais utilizados para proteger contra efeitos dos tufões, nas regiões costeiras, da erosão, em áreas 

montanhosas e contra o frio. 
35 Por exemplo, Regional Expert Consultation on Eucalyptus. 
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das províncias, universidades, políticas de Estado e projetos realizados em parcerias com a 

Austrália. 

Na América do Norte, dados do NAFC (2002) apontam que, no México, o eucalipto 

tem sido popular nos projetos governamentais de reflorestamento desde 1920, quando país 

passou por um projeto de reforma agrária. O Canadá é o segundo país no mundo em extensão 

territorial e possui uma das maiores áreas de exploração florestal no mundo, incluindo grande 

área de vegetação nativa. Já os Estados Unidos da América possuem mais de vinte e dois 

milhões de hectares com florestas plantadas, com predominância no sul do país. 

Na Europa, Lima (1996) destaca que a introdução do eucalipto foi acompanhada 

por sua referência balsâmica, especialmente um vasto bosque plantado nos arredores de Roma, 

que permitiram, segundo a percepção popular, drenar o solo e atenuar os casos de malária. O 

continente, a partir de onde o eucalipto se espalhou, não é um grande produtor, mas importador 

da madeira e seus subprodutos. Portugal e Espanha são os maiores destaques da produção 

europeia (IGLESIAS-TRABADO; WILSTERMAN, 2008). 

Na América do Sul a eucaliptocultura foi introduzida no Chile, depois Argentina, 

Uruguai e Brasil. O Peru também possui importante produção de eucalipto. O Uruguai possuía, 

em 2008, 4% da área plantada com eucalipto no mundo, sendo o quinto maior produtor 

(IGLESIAS-TRABADO; WILSTERMAN, 2008). 

No Brasil, as áreas com silvicultura aumentaram a uma taxa média de 3% ao ano, 

nos últimos entre 2005 e 2015, alcançando sete milhões e oitocentos mil hectares em 2015, dos 

quais 5,6 milhões abrigam eucaliptocultura (IBÁ, 2016). 

A Figura 3.3 apresenta o valor dos produtos da extração vegetal e da silvicultura, 

evidenciando que, em 1999, os produtos da silvicultura ultrapassam o valor dos produtos da 

extração vegetal36. Isso mostra que, embora a silvicultura tenha tido alto desenvolvimento a 

partir dos anos 1960 no país, a produção florestal esteve alicerçada na vegetação nativa até o 

final do século XX. O principal destaque desses dados é a madeira em tora para papel e celulose, 

cujo valor da produção, em 2014, foi superior a 4,7 bilhões de reais (IBGE, 2015). Desse 

montante, 3,9 foram provenientes de eucalipto. 

 

 

 

 

 

36 São 38 produtos específicos, que incluem os alimentícios: açaí, castanha-do-pará, erva-mate, palmito, pequi etc; 

aromáticos, medicinais, tóxicos e corantes, como o jaborandi; borrachas, como látex; ceras, como a de carnaúba; 

fibras, como o buriti; gomas não elásticas, como maçaranduba; madeireiros, que são o carvão vegetal, a lenha e a 

madeira em tora; oleaginosas, como o babaçu e a copaíba; os pinheiros e os tanantes. 



130  

Figura 3.3 – Valor dos produtos da extração vegetal e da silvicultura no Brasil, em milhões de 

reais, de 1994 a 2015. 
 

Fonte: IBGE (2015). Organização da autora. 

 

A transformação do Brasil em grande produtor de celulose, particularmente, e de 

produtos florestais, como um todo, tem como fatores o contexto geral da redefinição do papel 

do Brasil da divisão internacional do trabalho e da industrialização dos países periféricos, 

sobretudo a partir da década de 1970, a nova função dirigida à agropecuária nos projetos de 

desenvolvimento brasileiros, complementarmente à indústria, a adaptabilidade das terras e do 

território brasileiros, e à incorporação, respectivamente, do eucalipto e da eucaliptocultura. 

Na década de 1980, o plantio de árvores ficou em torno de 10 mil ha ao ano dentre 

os quais, apenas cerca de 43% eram plantios de eucalipto. Na década de 1990, o plantio de 

novas áreas com árvores foi, em média, cerca de 20 mil ha ao ano, sendo aproximadamente 

50% dessa área plantada com eucalipto (BRACELPA, 2007). 

A Figura 3.5 mostra a produção dos três principais produtos madeireiros  no Brasil, 

em que se observa a importância relativa da madeira em tora. A produção de carvão vegetal 

triplicou no período, enquanto as demais aumentaram em duas vezes e meia, refletindo, entre 

outros fatores, os investimentos industriais do período. 

Conforme apresentado no Capítulo 2, a produção de carvão vegetal está 

concentrada em Minas Gerais. Já a madeira em tora, utilizada especialmente para a produção 

de celulose, e a lenha, têm sua produção pulverizada pelo Brasil. Os três estados do Sul 

concentram a maior produção de lenha e São Paulo, Bahia e Mato Grosso do Sul produzem a 

maior parte da madeira em tora no país. 
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Figura 3.4 – Produção de carvão vegetal, lenha e madeira em tora no Brasil, entre 1990 e 

2015 

 
Fonte: IBGE (2016). Organização da autora. 

 

Os dados do Censo Agropecuário de 2006 mostraram que havia 53.266 

estabelecimentos agropecuários com árvores plantadas, que possuíam 1,9 bilhões de pés de 

eucalipto. Desses estabelecimentos, 96,28% tinham até dez hectares, os quais só possuíam 

22,84% das árvores, como mostra a Figura 3.5. Já os estabelecimentos com quinhentos hectares 

ou mais, eram apenas 0,21% do total com árvores, mas detinham 40,31% dos pés existentes em 

2006, demostrando o alto grau de concentração dos eucaliptais em grandes propriedades. Se 

esses números forem detalhados, é possível observar que 30% dos pés plantados estão em 

propriedades que têm entre 10 e 100 mil ha. 

Ainda que esses dados reflitam a elevada concentração dos eucaliptais em grandes 

propriedades, eles não conseguem mostrar a realidade da concentração por alguns proprietários. 

Em 2006, 93% das árvores foram plantadas por produtores na condição de proprietários (IBGE, 

2015). Os maiores proprietários, por sua vez, são as grandes empresas que, entretanto, mantêm 

várias propriedades no mesmo município ou região, nas quais realizam a própria produção, fato 

que difere de empresas de outros ramos agroindustriais, que controlam, em geral, apenas parte 

do circuito espacial produtivo. A partir disso, pode-se afirmar que a produção eucaliptocultura 

possui o mais alto grau de concentração de terras dentre os produtos agrícolas brasileiros, 

reforçando a estrutura latifundiária histórica do país e o processo de centralização de capitais. 
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Figura 3.5 – Estabelecimentos agropecuários com eucalipto (%) e número de pés plantados 

conforme os grupos de área dos estabelecimentos (ha) no Brasil, em 2006 

 
Fonte: IBGE (2015). Organização da autora. 

 

A partir do ano 2000, as plantações de eucalipto, tradicionalmente concentradas no 

sudeste e sul do país, passaram a figurar, com muita frequência, nas paisagens baianas, sul- 

matogrossenses, maranhenses e paraenses, como decorrência da relocalização industrial. Nessa 

linha, 

 
[...] as indústrias cujo padrão locacional é muito dependente da oferta de recursos 

naturais e mão-de-obra barata tiveram uma desconcentração mais intensa, motivada 

pelas economias decorrentes da aproximação entre as plantas industriais e as áreas 

fornecedoras de matérias-primas, bem como pela necessidade das empresas instaladas 

no país de reduzir seus cursos para fazer frente à concorrência externa (DINIZ FILHO, 

2007, p. 82). 

 
 

A Tabela 3.1 mostra a evolução da área plantada com eucalipto nos principais 

estados produtores do Brasil, expressando o crescimento da participação relativa do Mato 

Grosso do Sul e do Maranhão na década 2005-2015. Enquanto a localização parece ser a 

principal vantagem competitiva frequentemente apontada para a implantação de empresas 

vinculadas ao setor florestal e ao aumento da produção sul mato-grossense, o baixo preço das 

terras marginais, e também frágeis, do Maranhão, é considerado um atributo de atração, na 

medida em que reduz o custo do empreendimento industrial. 
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Tabela 3.1 – Área plantada com eucalipto, em hectares, nos principais estados produtores do 

Brasil, entre 2006 e 2014 
Estado 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

MG 1.181.429 1.218.212 1.278.210 1.300.000 1.400.000 1.401.787 1.438.971 1.404.429 1.400.232 

SP 915.841 911.908 1.001.080 1.029.670 1.044.813 1.031.677 1.041.695 1.010.444 976.186 

MS 119.319 207.687 265.250 290.890 378.195 475.528 587.310 699.128 803.699 

BA 540.172 550.127 587.610 628.440 631.464 607.440 605.464 623.971 630.808 

RS 184.245 222.245 277.320 271.980 273.042 280.198 284.701 316.446 309.125 

ES 207.800 208.819 210.410 204.570 203.885 197.512 203.349 221.559 228.781 

MA 93.285 106.802 111.120 137.360 151.403 165.717 173.324 209.249 211.334 

PR 121.908 123.070 142.430 157.920 161.422 188.153 197.835 200.473 224.089 

MT 113.770 114.854 132.922 147.378 150.646 175.592 184.628 187.090 187.090 

PA 115.806 126.286 136.290 139.720 148.656 151.378 159.657 159.657 125.111 

GO 98.765 102.032 113.177 115.286 116.439 118.626 115.567 121.365 124.297 

Fonte: IBÁ (2015). Organização da autora. 

 
 

A Figura 3.6 apresenta a área plantada com eucalipto os estados brasileiros, no ano 

de 2014, permitindo visualizar sua concentração em Minas Gerais, São Paulo, Mato Grosso do 

Sul e Bahia, que possuem 69% da área plantada no Brasil. 

No que tange ao Centro-Oeste, uma análise dos dados apresentados pelo IBGE 

indica o aumento absoluto da quantidade produzida pela silvicultura, associado ao crescimento 

relativo da participação dessa região no total produzido pelo Brasil. Os destaques da silvicultura 

no Centro-Oeste são a madeira em tora, especialmente para a produção de celulose, conforme 

pode ser verificado na Figura 3.7. 

Em 1990, apenas 1,1% da produção nacional de madeira em tora proveniente da 

silvicultura era originada do Centro-Oeste. Já em 2014, produzia-se 7,38% da madeira em  tora 

brasileira nessa região, com destaque para Mato Grosso do Sul, que detém mais de 90% da 

produção regional. Nesse estado, 92% da madeira em tora oriunda da silvicultura é proveniente 

de eucalipto e destinada à produção de celulose. Em 2014, o Mato Grosso do Sul já era o terceiro 

maior produtor nacional de eucalipto, com 803.699 ha plantados, segunda a IBÁ (2015) e 

886.381 ha, de acordo com a metodologia do IBGE (2015). 
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Figura 3.6 – Mapa da área plantada com eucalipto nos estados brasileiros, em 2015 

 
Fonte: IBGE (2016). Elaboração da autora. 
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Figura 3.7 – Produção silvicultural de carvão vegetal, lenha e madeira em tora no Centro- 

Oeste, entre 1990 e 2015 

 
Fonte: IBGE (2016). Organização da autora. 

 

A expansão dos eucaliptais pelo Mato Grosso do Sul, especialmente no município 

de Três Lagoas, está relacionada às políticas de expansão de três empresas: Fibria, de origem 

brasileira, uma das maiores do setor no mundo, a International Paper, de origem estadunidense, 

igualmente entre as maiores do mundo, e a Eldorado Brasil, do grupo JBS. A proximidade de 

São Paulo, a existência de matéria-prima e de terras disponíveis e baratas e a facilidade para 

escoamento da produção, por meio de ferrovias, hidrovias e rodovias, como mostra a Figura 

3.8, atraíram investimentos gigantescos para a produção de celulose para exportação, em grande 

escala. As consequências foram o aumento do PIB, da receita com exportação, do número de 

indústrias, o crescimento da população, da frota e da violência e a transformação cultural na 

cidade (SPOTORNO, s/d). 

No período de apenas 20 anos – 1995-2015 – a eucaliptocultura se espacializou no 

leste e sul matogrossense, configurando um espaço produtivo especializado da celulose e 

reconfigurando o espaço herdado sob a dinâmica dessa produção, que parece ser tão 

concentradora quanto a brasileira, pois 98,72% dos pés de eucalipto, segundo o Censo 

Agropecuário de 1996, estavam em estabelecimentos com mais de 500 ha. Conforme o Censo 

agropecuário de 2006, ano em que o espaço produtivo da celulose já se consolidara no estado, 

93% da produção estavam em estabelecimentos com 200 ha ou mais37, que representavam 2% 

do total dos estabelecimentos com eucalipto plantado. 

 

37 A metodologia do IBGE não permite a publicação de dados cujo número de informantes seja menor que três e, 

por isso, não se sabe qual era o número de pés existente nas duas propriedades que tinham mais de 500ha em 2006. 
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Portanto, o crescimento da silvicultura no Centro-Oeste deve ser 

primordialmente associado à indústria celulósica, ao eucalipto e ao Mato Grosso do Sul e 

caracterizado por um produtor com grande área, na condição de proprietário. 

 

Figura 3.8 – “A nova Geografia da Celulose” no Brasil, segundo a revista Época Negócios 

 

Fonte: Spotorno (S/D). 
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O outro destaque da silvicultura nessa região é a lenha, cuja quantidade produzida 

sextuplicou entre 1990 e 2014, segundo o IBGE (2015) e passou de 4,9 para 11,8% do total 

produzido no Brasil, com destaque para Goiás, que, em 2014, detinha 70% da produção 

regional, sendo 99,3% proveniente do eucalipto. 

Em Goiás, as informações oficiais mostram oscilações da produção oriunda da 

silvicultura e da extração vegetal. O valor dos produtos da silvicultura, conforme apontam os 

dados do IBGE (2015), somente ultrapassam o valor daqueles provenientes da extração vegetal 

em 2009, dez anos após o que ocorre no Brasil, e ganham destaque a partir de 2012. 

Reis et al. (2015) assinalam que o crescimento das áreas plantadas com árvores está 

associado ao aumento da demanda por madeira para uso energético para atender, 

principalmente, geração de energia térmica para secagem de grãos; fornos de cerâmicas e 

mineradoras; geração de vapor d’água em caldeiras de esmagadoras de soja, frigoríficos, 

laticínios e indústrias de alimentos. Ressaltam ainda que o expressivo crescimento populacional 

ocorrido no decorrer dos anos tem gerado demandas significativas por madeira para atender 

outros usos, como madeira in natura (toras), produtos de madeira sem industrialização ou semi-

industrializados, madeira serrada, beneficiada, em lâminas e painéis. 

Os dados do Censo Agropecuário de 1996 mostram que, em Goiás, os municípios 

detentores da maior quantidade de pés de eucalipto eram Niquelândia, Campo Alegre e Alto 

Paraíso de Goiás, nos quais a produção era concentrada em grandes propriedades. Em 2014, os 

dados da PEVS (IBGE, 2015) mostram 135 municípios goianos plantavam eucalipto, mas 

apenas nove possuíam áreas mais expressivas, com dois mil hectares ou mais plantados, 

conforme mostra a Figura 3.9. Os três maiores detentores de área com eucalipto eram Rio 

Verde, com dezesseis mil hectares, Ipameri, com catorze mil e Niquelândia, com 13.444 ha. A 

produção de eucalipto nesses três municípios é representativa de dinâmicas regionais  distintas, 

de modo que se poderia tratar de polos da eucaliptocultura goiana, com certa capiralidade capaz 

de influenciar alguns dos municípios da micro e até mesmo da mesorregião à qual pertencem. 

A Figura 3.9 apresenta o mapa das áreas georreferenciadas e atualizadas dos 

eucaliptais goianos e a Tabela 3.2 apresenta os dados para os dez maiores produtores de Goiás. 
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Figura 3.9 – Mapa da área plantada com eucalipto, seringueira e pinus nos municípios 

goianos, em 2016 

 
Fonte: Constoplan/SEBRAE (2017). 

 

Tabela 3.2 – Ranking da área plantada com eucalipto nos dez maiores produtores de Goiás, 

em 2016 

Ordem Município Área plantada % de GO 

1 Niquelândia 12.854,90 8,500 

2 Rio Verde 11.310,54 7,479 

3 Campo Alegre de Goiás 8.554,53 5,656 

4 Cristalina 7.774,70 5,141 

5 Ipameri 5.481,02 3,624 

6 Abadiânia 4.899,29 3,240 

7 Luziânia 4.517,44 2,987 

8 Serranópolis 4.443,10 2,938 

9 Santa Rita do Araguaia 4.330,55 2,863 

10 Catalão 4.113,06 2,720 

Fonte: Constoplan/SEBRAE (2017). 
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A produção rio verdense, voltada para fabricação de lenha, está vinculada a 

agroindústrias do ramo de grãos e pecuária, típicas do Sudoeste de Goiás. A lenha, produto 

silvicultural goiano de maior expressão, tem sua produção espalhada pelo estado, mas Rio 

Verde, maior produtor brasileiro, concentra 30% da produção estadual. 

A produção de Niquelândia é protagonizada pela indústria mineradora, típica da 

mesorregião Norte Goiano38, onde também está o município de Alto Paraíso de Goiás, 

importante produtor de carvão vegetal na década de 1990, por meio da Reflorestadora Recifra. 

Da produção goiana de carvão vegetal, 50% encontra-se na microrregião da Chapada dos 

Veadeiros. Em Niquelândia tem destaque a Anglo American, que utilizou carvão vegetal de 

eucalipto entre 1982 e 2002, como agente redutor do processo final do minério produzido 

(PALUDZYSYN FILHO et al., 2013). O carvão foi substituído por cavacos de eucalipto de 

produção própria, em cinco hortos que totalizam onze mil hectares em Niquelândia. Além disso, 

a empresa realizou um importante projeto de melhoramento de eucalipto com a Embrapa 

Florestas, no ano de 2008, 

 

[...] com o objetivo de desenvolver eucaliptos e corimbias para usos múltiplos da 

madeira. Justifica-se a parceria pela união de esforços no desenvolvimento de clones 

e/ou cultivares seminais de eucalipto e de corimbias mais produtivos, com maior 

densidade básica da madeira, resistência às principais doenças tolerância a estresses 

hídricos e térmicos. 

Por meio desta cooperação, a Embrapa Florestas visa suprir demandas de 

incorporação ao processo produtivo de extensas áreas marginais das Regiões Sudeste, 

Centro-Oeste e Norte-Nordeste brasileiras, especialmente para fins energéticos. 

(PALUDZYSYN FILHO et al., 2013, p. 7) 

 

Enquanto a produção de eucalipto do Sudoeste de Goiás e a do Norte Goiano, 

englobando sobretudo a microrregião da Chapada dos Veadeiros, é complementar aos circuitos 

produtivos regionais, já consolidados, e conduzida por empresas de outros setores econômicos, 

a produção de Ipameri, na microrregião de Catalão, é a representativa do ramo florestal, com 

destaque para a empresa Brasil Verde Agroindústrias Ltda., fundada em 1970. Segundo 

informações da própria empresa (BRASIL VERDE, 2016), ela possui a maior área plantada em 

terras próprias de Goiás, totalizando dezoito mil hectares nos municípios de Ipameri, Campo 

Alegre de Goiás e Cristalina, para a produção de lenha e cavaco de eucalipto, comercializado 

em Goiás e Minas Gerais. Possui laboratório próprio e tem capacidade de produzir seis milhões 

de clones de eucalipto por ano em viveiro, detendo inovações, como no plantio irrigado. Toda 

a colheita é mecanizada, o transporte é realizado com frota própria e a 

 

38 Niquelândia pertence à microrregião de Porangatu e Alto Paraíso à microrregião da Chapada dos Veadeiros. 

Essas duas microrregiões compõem a mesorregião Norte Goiano. 
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indústria tem capacidade de produzir duas mil toneladas de cavaco por dia. A empresa produz 

o que o IBGE classifica como madeira em tora para outras finalidades. 

Ainda na microrregião de Catalão, merecem destaque a Copebrás, empresa 

produtora de fertilizantes, pertencente à Anglo American e a Lasa Lagoa Azul, do ramo 

sulcroenergético, que também possuem áreas plantadas com eucalipto. No caso das 

mineradoras, a implantação e a manutenção deve-se à obrigatoriedade legal de reposição 

florestal por parte dos consumidores, como já ressaltado acerca do Código Florestal Brasileiro, 

porém as empresas utilizam a biomassa no processo industrial. 

Além de se destacar quanto à produção de madeira em tora, a microrregião de 

Catalão, que em 2014 produzia mais de 60% da madeira em tora de Goiás, possui importante 

produção de lenha e de carvão vegetal (IBGE, 2015). Esses produtos da eucaliptocultura goiana 

estão apresentados na Figura 3.10, em que se observa a importância relativa da quantidade 

produzida de lenha e o aumento da produção a partir do ano de 2010. 

Figura 3.10 – Produção silvicultural de carvão vegetal, lenha e madeira em tora em Goiás, 

entre 1990 e 2015 

 
Fonte: IBGE (2015). Organização da autora. 

 

Além de se destacar quanto à produção de madeira em tora, a microrregião de 

Catalão é a segunda maior produtora de carvão vegetal e de lenha, como se pode observar no 

Quadro 3.1. 
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Quadro 3.1 – Características da produção silvicultural dos polos goianos, em 2015 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Lenha 

 

 

 

 
Fonte: PEVS (IBGE, 2015) e dados primários. Organização da autora. 

 

A observação desses dados permite assinalar que, por trás da aparente 

homogeneidade paisagística dos grandes eucaliptais nos três principais polos de produção 

goianos, o processo de espacialização da eucaliptocultura em Goiás apresenta diferenças 

regionais, em razão da combinação particular das variáveis: atores, sistema técnico, finalidade 

da produção e espaço herdado. Mas também há semelhanças, como a condução desse processo 

por grandes empresas, dotadas de alto nível técnico no processo produtivo e a inserção do 

eucalipto nos circuitos regionais já consolidados. 

A seguir, será detalhado o processo de incursão do eucalipto pelo Sudoeste de 

Goiás, fazendo-se necessária a compreensão dos elementos que criaram a função, atendida pela 

materialização dos eucaliptais, isto é, a estrutura econômica regional que constitui o espaço 

herdado no qual a eucaliptocultura se espacializará. 

 
3.2 Caracterização do palco: o espaço herdado no Sudoeste de Goiás 

 
 

3.2.1 O meio físico-ecológico 

Se análise espacial pressupõe a subdivisão do “todo” em variáveis, para 

compreender os funcionamento e as conexões entre elas e, ao final, a apreensão de seu conjunto, 

em um movimento da razão que sempre vai Partes-Todo-Partes, como indicam Lefebvre (1982) 

e Santos (1997a), o meio ecológico, por sua vez, também pode ser subdivido 

Microrregião  Norte  
Sudoeste de 

 
Dados 

 Catalão Chapada 

dos 

Veadeiros 

Porangatu Goiás 

Á rea plantada (ha) 27.276 4.600 16.816 17.550 

 
M 

 
unicípios destaque 

Ipameri, 

Catalão e 

Campo Alegre 

 
Alto Paraíso 

 
Niquelândia 

 
Rio Verde 

M aiores produtores 
Brasil Verde e 

Copebrás 

Recifra e 

Reflap 
Anglo American 

Perdigão e 

Comigo 

Carvão Quantidade produzida (t) 581 1.409 360 - 

vegetal Participação (%) 2º 1º 4º - 

 Quantidade produzida (m³) 808.650 114.480 183.860 1.374.300 

 Ranking (GO) 2º 10º 6º 1º 

Madeira Quantidade produzida (m³) 365.927 9.047 100 - 

em tora Ranking (GO) 1ª 6º 10ª - 
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em variáveis, como o substrato geológico, o clima, a geomorfologia, os solos e a vegetação. A 

compreensão integrada desses elementos remete ao riquíssimo conceito geográfico de domínio 

morfoclimático e fitogeográfico, desenvolvido por Ab’Sáber (2003). 

O Sudoeste de Goiás constitui parte e, por isso, possui características muito 

representativas do domínio dos Chapadões Recobertos por Cerrados e Penetrados por Florestas-

Galerias, área marcadamente planáltica, em que predominam latossolos e um mosaico 

vegetacional, que abrange por volta de 1,8 milhões de quilômetros quadrados. (AB’SÁBER, 

2003). 

O Sudoeste de Goiás é caracterizado por extensos chapadões, que exibem, em geral, 

litologias sedimentares recentes, em relevos tabulares com interflúvios amplos compondo uma 

superfície de caimento para sudeste, entalhada por três rios principias (Corrente, Verde e Claro), 

que escoam nessa direção para desaguarem no Rio Paranaíba, tributário do Rio Paraná. As 

formas tornam-se mais suavemente onduladas ou onduladas apenas onde esses rios 

determinaram uma maior dissecação do relevo e atingiram litologias mais antigas. 

A partir da análise integrada das variáveis do meio físico e adotando como 

parâmetro a compartimentação topográfica e a determinação de áreas homogêneas à escala 

regional, podem-se identificar unidades paisagísticas no Sudoeste de Goiás, como apresentam 

as Figuras 3.11 e 3.12, destacando-se o contrate da topografia e da dinâmica do meio físico 

entre os chapadões e as depressões interplanálticas e periférica. 

Os chapadões individualizam-se geomorfologicamente como a unidade 

regionalmente conhecida por Chapadões de Goiás, caracterizada por ser o reverso da cuesta do 

Caiapó – borda setentrional da Bacia Sedimentar do Paraná, onde predominam modelados 

suaves do tipo tabular do Planalto de Rio Verde (MAMEDE et al., 1983). 

Nos chapadões a morfologia plana a suave ondulada e os solos refletem, 

respectivamente, a estrutura geológica sedimentar e a litologia existentes na área. A litologia 

(arenitos e basaltos mesozóicos) é capeada por sedimentos terciários, ora argilosos, ora 

arenosos, sobre os quais se desenvolvem, principalmente, os Latossolos. O relevo plano é 

resquício da antiga superfície de erosão terciária e determina baixa dissecação dos cursos 

d’água. 
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Figura 3.11 – Representação das unidades de paisagem do Sudoeste de Goiás 

 
Organização da autora. 

 

Figura 3.12 – Perfil topográfico na direção NE-SW e seção geológica esquemática do 

sudoeste goiano 

 
Fonte: Scopel, Peixinho e Sousa (2005). 
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Já a vegetação nativa, como bem descrevem Ab’Sáber e Costa Júnior (1951), era 

composta por “cerrados ralos” nos interflúvios, capazes de suportar o período de seis meses 

sem ou com raras chuvas, típico do Cerrado brasileiro. As características da vegetação refletem 

as condições climáticas, mas também as condições litológicas e pedológicas o que, junto com 

o relevo plano resulta em paisagens monótonas (AB’SÁBER, 2003). 

Os chapadões são delimitados por bordas escarpadas estruturais com desníveis da 

ordem de 150m – ombreiras –, formando patamares internos ao planalto, em que se observam 

relevos mais dissecados (SOUSA et al., 2006). Esses patamares internos, altimetricamente 

situados bem abaixo dos chapadões39, formam as depressões interplanálticas do Rio Verde, do 

Rio Claro e do Rio Verdão, que dividem as áreas de chapadões em três subunidades, conforme 

visualizado nas Figuras 3.11 e 3.12. 

A homogeneidade dessas áreas é dada pelo nível altimétrico mais baixo, pela 

presença de rios regionalmente importantes e representativos do extremo norte da grande bacia 

platina, pela presença de litologias areníticas e, desse modo, de solos de textura média a arenosa, 

como Latossolos e Neossolos Quartzarênicos, como se pode observar na Figura 3.13. Ademais, 

as depressões interplanálticas apresentam processo de dissecação muito mais intenso que aquele 

observado nos chapadões, sobretudo onde afloram os arenitos da Formação Botucatu, possui 

maior densidade de drenagem e o relevo ondulado, constituindo- se em áreas de extrema 

fragilidade frente ao tipos de uso do solo intensivo. 

Além dessas depressões interiores, existe a depressão periférica, localizada ao 

norte-noroeste da área, no front da cuesta do Caiapó, abrangendo grande parte dos municípios 

de Caiapônia, Doverlândia e o norte de Mineiros. Embora com morfogênese distinta, a 

morfologia e a morfodinâmica são muito semelhantes às depressões interiores, exceto pelo fato 

de aflorarem ali sedimentos mais antigos que os das demais áreas, como os arenitos 

permocarboníferos da Formação Aquidauana (SOUSA JR et al., 1983). 

Em contraste com os Latossolos mais argilosos dos chapadões, as condições físicas 

dos solos das depressões, especialmente a baixa retenção de água resultante da textura arenosa, 

poderiam implicar na existência de uma vegetação ainda mais rarefeita, sob as mesmas 

condições climáticas, mas isso não é absolutamente verdadeiro. As vegetações originais dessas 

áreas, segundo levantamento realizado por Sousa (2007), são classificadas como formações 

savânicas e florestais de Cerrado, de acordo com a classificação da Embrapa 

 

39 A altitude absoluta das depressões interplanálticas é variável, sendo aproximada de 700m no noroeste de 400m 

no sudeste, seguindo a estrutura geral do reverso da cuesta com caimento para sudeste. Desse modo, interessa mais 

a sua altitude relativa, de aproximadamente 150m abaixo dos chapadões do entorno. 
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(RIBEIRO; WALTER, 1998). Assim, a vegetação das depressões é de maior porte que aquela 

dos chapadões, o que se deve menos às características dos solos e mais à proximidade do lençol 

freático durante todo o ano. 

 

Figura 3.13 – Mapa dos tipos de solos do Sudoeste de Goiás 

 
Fonte: SIEG (2008). Organização da autora. 

 

Portanto, em resumo, o Sudoeste de Goiás pode ser caracterizado por duas unidades 

paisagísticas distintas, considerando-se a morfogênese, morfologia, morfometria e 

morfodinâmica: os chapadões planos com Latossolos e vegetação campestre de Cerrado e as 

depressões suave onduladas a onduladas com solos, relativamente mais arenosos e recobertos 

com vegetação mais densa. 
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É fundamental destacar, ainda, que alguns municípios apresentam extensão 

territorial nas duas unidades paisagísticas, tais como Jataí e Mineiros. Outros apresentam-se, 

predominantemente, em uma das unidades. Chapadão do Céu, Montividiu e Rio Verde têm suas 

áreas municipais, basicamente, em chapadões. Porém, nas depressões estão, praticamente, toda 

a extensão territorial de Serranópolis, Aporé e Caiapônia. Assim, pode-se sublinhar o quanto 

essas características influenciaram o processo de apropriação e formação territorial. 

 
3.2.2 A apropriação social e as transformações espaciais 

As áreas de chapadões e depressões do Sudoeste de Goiás começam a sofrer 

interferências humanas, comprovadamente, há cerca de 11.000 anos, quando a área nuclear do 

sudoeste goiano foi apropriada, no período Paleoíndio da Tradição Itaparica, e há 9.000 anos, 

no período arcaico da Tradição Serranópolis (BARBOSA, 2003). 

O material arqueológico coletado e analisado pelos pesquisadores, como artefatos 

líticos e cerâmicos, restos de carvão e de alimentos, entre outros, demonstram que, pelo menos 

na fase mais recente, entre 1.000 e 200 anos A.P. (denominada fase Jataí), já era realizada, além 

da caça, pesca e coleta de frutos e moluscos, uma agricultura incipiente, baseada no cultivo de 

plantas como milho, amendoim e espécies de cucurbitáceas, dentre outras (OLIVEIRA, 2002). 

A ação desses sujeitos sociais imprimiu alterações na dinâmica espacial da região e 

importam para a diversidade sociocultural do presente. Entretanto, o domínio técnico desses 

grupos autóctones não era capaz de promover uma modificação substancial na paisagem em 

razão da escassez de instrumentos artificiais. Era, antes, uma forma de adaptação ao meio físico, 

buscando a sobrevivência (SOUSA, 2007), já que as marcas deixadas por esses povos – 

inscrições em blocos rochosos – indicam que eles viveram em grutas e abrigos nas escarpas das 

serras regionais. 

Esses povos viveram na região até o século XVIII, quando partes do Cerrado foram 

apropriadas pela economia mineradora conduzida pelos colonizadores portugueses e pelos 

paulistas, entretanto, quase nada se sabe sobre sua cultura. Ainda no final do século XIX a 

região de Serranópolis era habitada por autóctones, como os Kaiapós, por exemplo, que, 

segundo Sousa (2007), são apresentados em narrativas de romances locais. 

No período da mineração, embora a necessidade de abastecimento das regiões 

mineiras tenha incentivado a entrada de pecuaristas, o Sudoeste de Goiás manteve-se fora do 
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processo, pois encontra-se distante dos núcleos pioneiros de colonização e povoamento, de 

modo que não existe na região nenhuma cidade que tenha nascido da garimpagem do ouro dos 

tempos coloniais (ESTEVAM, 1998). 

A apropriação recente da região, assim, iniciou-se a partir da expansão da  pecuária 

pelos mineiros e paulistas, em meados do século XIX (ESTEVAM, 1998), quando foram 

delimitadas grandes fazendas de criação extensiva de bovinos, já que o regime de apossamento 

de terras foi livre. A concentração fundiária é marcante nesse período e retratada em romances 

regionais (LIMA, 1998; COSTA LIMA, 2010). Essa dinâmica econômica regional esteve, até 

o início do século XX, voltada para a pecuária extensiva, desenvolvida nas terras mais férteis, 

localizadas nas depressões, onde a água garantia o abastecimento das pessoas e do gado. Os 

sítios urbanos criados nesse período estão posicionados, sem exceção, nas proximidades dos 

cursos d’água (SOUSA, 2007). 

O município de formação mais antiga da região é Rio Verde, elevado à categoria 

de Vila em 1854, de cujo desmembramento foram surgindo os principais municípios que hoje 

compõem a microrregião Sudoeste de Goiás, sendo os mais antigos Caiapônia, Jataí e Mineiros 

(IBGE, 2015). 

Alguns eventos40, conduzidos pelo Estado e fazendeiros regionais promoveram 

alterações na dinâmica econômica e social aos municípios sudoestinos, tais como o comércio 

com o Triângulo Mineiro, a construção da estrada de ferro, a criação da Colônia Agrícola de 

Goiás e a construção de Goiânia e de Brasília. Todavia, até meados do século XX, o Sudoeste 

de Goiás participou apenas complementarmente dos processos hegemônicos da economia 

nacional, fornecendo rebanhos provindos da pecuária extensiva e uma pequena produção 

excedente de arroz, feijão, milho e café. 

E a despeito da importância que alguns historiadores dão à pecuária extensiva na 

região, Ab’Sáber e Costa Júnior (1951, p. 47) descreveram, em 1948, um cenário em que “[...] 

a criação em algumas áreas do Sudoeste Goiano é muitíssimo menos importante do que 

geralmente se pensa.” e que “As paisagens rurais demonstram bem a pobreza geral das 

atividades agrícolas.” (AB S’ÁBER; COSTA JÚNIOR, 1951, p. 56). Essas observações são 

corroboradas por Lima (1989), que relata a dificuldade da criação de animais, ainda que as 

terras fossem abundantes para os grandes proprietários. 

De acordo com Sousa (2007), relativamente à constituição da paisagem na década 

de 1960, a baixa disponibilidade técnica dos produtores rurais promovia a valorização das 

40 Tal como no sentido proposto por Santos (2006), como uma categoria de análise geográfica na perspectiva de 

um acontecimento, uma ação, intencional ou não, promovido por um ator, cujo conjunto cria o tempo. 
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terras naturalmente mais férteis, conhecidas localmente como “mato de cultura” – formação 

florestal presente nas depressões -, em detrimento dos “campos de criar” – campos naturais -, 

sendo o preço daquele o dobro do preço destes (LIMA, 1989). As áreas de “capim formado” – 

pastagens plantadas -, também eram muito valorizadas, já que raras. As áreas ocupadas por 

cerrados ralos, como as formações savânica e campestre de cerrado, predominantes nos 

chapadões eram extremamente desvalorizadas, uma vez que pouco se prestavam à pecuária 

extensiva e não apresentavam viabilidade para a produção agrícola. 

Até a década de 1960, o Sudoeste de Goiás apresentava baixa integração à economia 

nacional, alta concentração fundiária, relações de trabalho baseadas na parceria, predomínio de 

pecuária extensiva nas depressões e uma apropriação rarefeita dos chapadões que eram, 

portanto, os ‘espaços marginais’ àquela época. 

Nas décadas de 1970 e 1980, ações do Estado, como a criação de políticas para 

fomento à agricultura brasileira, o desenvolvimento da infraestrutura de transportes e a 

adaptação de variedades de plantas para as condições de clima e solos do Cerrado (FERREIRA, 

2001; PEIXINHO, 2006), entre outros fatores, promoveram alterações na dinâmica 

socioambiental da região que, em detrimento da “marginalidade” em que se manteve até 

meados do século XX, transformou-se no ícone da agricultura brasileira. 

Segundo Ferreira (2001), a dita “modernização” indica um processo de mudanças 

na base técnica da produção agropecuária, que cunhou o modelo técnico em vigor no Sudoeste 

de Goiás. Dois fatores são importantes nesse contexto, a partir do final dos anos 1950; por um 

lado, a necessidade de crescimento da produtividade da terra e do trabalho na agropecuária para 

sustentação da industrialização; por outro, a disponibilidade de um conjunto de técnicas e 

práticas agrícolas, desenvolvido principalmente nos Estados Unidos, no âmbito da “Revolução 

Verde”, que foi difundido em todo o mundo e, em particular, teve grande influência no Brasil. 

O Estado constituiu-se no diretor e, concretamente, protagonista desse processo, 

por meio do sistema nacional de crédito rural, do sistema nacional de pesquisa agropecuária e 

do sistema brasileiro de assistência técnica e extensão rural, todos girando em torno do “pacote 

tecnológico”. Além disso, o Estado assumiu, por meio de empresas e instituições estatais e de 

forma direta, além da criação de infraestrutura e do crédito subsidiado, a condição de indutor 

do desenvolvimento capitalista, abrindo a economia para as empresas multinacionais e 

ampliando, dessa maneira, a inserção do país na economia internacional. A 
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partir dessa estratégia foi elaborada uma série de políticas para a incorporação do Cerrado ao 

processo produtivo internacional (PEIXINHO, 2006). 

Atores importantes nesse contexto foram a Embrapa, criada em 1975, com a função 

de direcionar as linhas de pesquisa e desenvolvimento tecnológico e os produtores, em geral 

sulistas, que detinham conhecimento técnico e incorporaram as tecnologias do modelo 

supracitado no Sudoeste de Goiás, promovendo a substituição da vegetação nativa pela 

produção de novas culturas, especialmente a soja, a incorporação dos chapadões ao processo 

produtivo dominante, a alteração da dinâmica natural do meio ecológico e o aumento da 

produção e do preço da terra, resultando em modificações sociais substantivas, como novas 

relações de trabalho no campo e urbanização. A Figura 3.14 mostra o aumento da produção dos 

principais produtos da agropecuária sudoestina, a partir de 1970, indicando a intensificação no 

uso da terra e a consolidação de circuitos espaciais produtivos da soja, do milho e da cana-de-

açúcar que, juntamente com o circuito de carnes – bovina, suína e de aves, comandam os 

territórios regionais. 

 

Figura 3.14 – Evolução da produção de cana-de-açúcar, milho, soja e do número de bovinos 

no Sudoeste de Goiás, entre 1970 e 2014 

 
Fonte: Censos agropecuários, PPM e PAM (IBGE, 2015). Organização da autora. 

 

Os tipos de uso da terra estão vinculados às funções – produzir matérias-primas 

específicas na estrutura de certas atividades econômicas – e às formas espaciais – áreas 

destinadas a determinadas culturas. Por isso, transformações no uso da terra são aquelas que 

melhor representam a dinâmica espacial, já que os tipos de uso são resultantes da apropriação 

do espaço rural sob processos e estruturas específicas. E ainda, 
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A través del tiempo, el espacio se comporta como un todo. La transformación del 

espacio “natural” en espacio productivo es el resultado de una serie de decisiones y 

elecciones históricamente determinadas. Cada porción de espacio es apropiada, 

reutilizada o dejada intacta. En cada caso, el valor de cada subespacio se transforma 

en relación a otros subespacios dentro del espacio nacional [...] si cada porción de 

espacio controla algunos aspectos dominantes – población, empleo, inversiones, etc. 

– no son controladas localmente (SANTOS, 1996, p. 38). 

 
 

No Sudoeste de Goiás, o resultado mais visível da espacialização da agricultura 

modernizada são as transformações no uso da terra, com a substituição da vegetação nativa por 

áreas agrícolas, incluindo pastagens plantadas, a partir da década de 1970. Essas transformações 

possibilitaram a incorporação do Sudoeste de Goiás ao processo de acumulação capitalista e a 

sua inserção no chamado meio técnico-científico-informacional (SANTOS; SILVEIRA, 2001), 

caracterizado pelo uso intensivo de sementes desenvolvidas em experimentos de campo e em 

laboratório, de fertilizantes, inoculantes e herbicidas, a sofisticação da mecanização, o plantio 

na entressafra e a utilização de créditos financeiros públicos. A espacialização do meio técnico-

científico-informacional nas atividades agrícolas é caracterizado por profunda interação entre 

ciência e técnicas, dada sob a égide do mercado. Com isso, as transformações na paisagem pela 

apropriação do meio físico-ecológico ocorrem, agora, subordinadas a essa lógica (técnica-

ciência-mercado), de modo que se pode falar de uma cientifização ou tecnicização da paisagem 

(SANTOS; SILVEIRA, 2001). 

É desse modo que os produtores e as atividades, outrora dominadas pela 

dependência das características naturais, incorporam técnicas e, neste processo, a natureza passa 

à condição de recurso natural ou de valor de troca e de adequação às necessidades sociais e 

principalmente às necessidades de acumulação capitalista (BERNARDES; FERREIRA, 2003; 

SMITH, 1988). Nessa perspectiva, as tecnologias adotadas possibilitaram o melhoramento e a 

“construção” dos solos anteriormente considerados “pobres” do Cerrado, imprimindo-lhes 

alterações na dinâmica natural, para atender a função de aumentar a produção, cumprindo bem 

o seu papel de colaborar para a acumulação de capital. Isso permite afirmar que as próprias 

mudanças na natureza subordinam-se à lógica do mercado (SANTOS, 1998). 

O aumento da população, motivado especialmente pela migração líquida, e a 

urbanização dos municípios sudoestinos, apresentados na Figura 3.15, são outros dentre os 

reflexos evidentes das consequências do processo de modernização da agricultura. Os 

municípios que não incorporaram de imediato as mudanças, tiveram crescimento populacional 

e urbanização mais lenta, como Caiapônia, contrastando com municípios que já nascem 
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“urbanos”, como Montividiu e Chapadão do Céu, ainda que sejam municípios agrícolas 

(SANTOS, 1993). É dessa maneira que os números apresentados a seguir, embora revelem as 

alterações ocorridas na região, devem merecer especial atenção, na medida em que não se trata 

apenas da substituição de mão-de-obra por máquinas, gerando êxodo rural, mas de uma 

reconfiguração das áreas urbanas para atender à produção agrícola modernizada, incluindo 

mão-de-obra agrícola especializada, com residência urbana, ou agroindústrias sediadas nas 

cidades. 

Figura 3.15 – Evolução da população residente, por situação de domicílio no Sudoeste de 
Goiás, entre 1970 e 2010 

 
Fonte: IBGE (2015). Organização da autora. 

 

Portanto, a conjuntura sócio-econômica internacional e nacional relacionada aos 

fatores locais, internos, determinou novas funções aos elementos espaciais, o que imprimiu 

novas formas, culminando na transformação das variáveis espaciais, com novo valor dentro do 

sistema produtivo regional. 

 
3.2.3 A divisão do cenário: subespaços do agronegócio e subespaços marginais 

No Sudoeste de Goiás a atividade pecuária se desenvolvia nas depressões, onde 

predominavam pastagens naturais e/ou cultivadas com espécies como o capim Jaraguá 

(Hyparrbenia rufa) e o Colonião (Panicum maximum), que exigem uma maior fertilidade 

natural dos solos. Os chapadões eram utilizados apenas nos meses chuvosos, quando havia 

disponibilidade de água para suprir as necessidades do gado, enquanto a utilização das terras 

para lavouras era restrita às proximidades dos vales (SOUSA, 2007). 

Em decorrência da disponibilidade de técnicas para o melhoramento do solo a partir 

da incorporação tecnológica, as áreas de chapadões com seu relevo plano, que é mais 
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propício à mecanização, passaram a ser destinadas, principalmente, às lavouras. Paralelamente, 

a implantação de novas espécies, o desenvolvimento de novas variedades de pastagens e a 

adoção do uso de corretivos e fertilizantes fez com que pudessem ser incorporadas áreas de 

solos de baixa fertilidade. 

Por isso, uma das mudanças mais significativas, que alterou a apropriação do 

Sudoeste de Goiás e do Cerrado como um todo, foi a introdução da exótica Braquiária na 

formação de pastagens. Nesse sentido, merecem destaque espécies como a Brachiaria 

decumbens e a Brachiaria brizantha, dentre outras, que passaram da condição de espécies 

desconhecidas em nosso meio a se constituir na base da alimentação de uma considerável fração 

do rebanho brasileiro, ocupando cerca de 40 milhões de hectares, especialmente, nas áreas de 

Cerrado (FRANCO, 2002; SOUSA, 2007). 

A Figura 3.16 representa uma síntese da conformidade entre o meio físico- 

ecológico e a apropriação seletiva, historicamente constituída, do Sudoeste de Goiás. As 

depressões foram as primeiras áreas apropriadas, enquanto os chapadões estavam às margens 

das atividades econômicas; com a modernização da agricultura, os chapadões tornam-se o palco 

de atuação dos atores protagonistas da nova dinâmica, destinados à produção de grãos e cana-

de-açúcar. 

 

Figura 3.16 – Representação da apropriação dos chapadões pelo processo de modernização da 

agricultura em perfil topográfico do Sudoeste de Goiás, sentido Rio Verde – Chapadão do 

Céu 

 
Fonte: Scopel, Peixinho e Sousa (2005). Adaptação da autora. 

 

Nesse contexto, o exemplo mais típico para ilustrar a intensificação da pecuária nas 

depressões, paralela ao aumento da apropriação dos chapadões pelas monoculturas de soja, 

milho e cana-de-açúcar, é o município de Serranópolis, cuja área está totalmente inserida no 

ambiente ecológico das depressões. Ali, o uso da terra modificou-se, havendo intensificação 

da pecuária e substituição paulatina das pastagens naturais pelas plantadas, 
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principalmente com braquiária, permitindo o aumento do rebanho bovino, como se observa na 

Tabela 3.3. 

 

Tabela 3.3 – Evolução da atividade pecuária no município de Serranópolis (GO), entre 1970 e 

2006 

Ano 
Área total de 

pastagens (ha) 

Área de pastagens 

plantadas (ha) 

Animais 

(cabeça) 

Média de ha 

por cabeça 

1970 396.115 44.332 51.077 7,7 

1975 479.353 42.934 73.171 6,5 

1980 377.975 126.651 108.365 3,4 

1985 406.956 203.598 166.981 2,4 

1995 292.482 242.070 196.501 1,4 

2006 312.180 - 238.244 1,3 

Fonte: Censos agropecuários (IBGE, 2017). Organização da autora. 

 

Com a ampliação crescente das lavouras temporárias e das pastagens, a partir dos 

estímulos à abertura de áreas pelas políticas públicas, a exemplo do Goiás Rural do governo 

estadual, o desmatamento da vegetação de cerrado foi inevitável. Oliveira (2002) constatou que, 

no entorno do município de Jataí, em 1967, as áreas de cerrado e matas correspondiam à cerca 

de metade da cobertura da terra. Se somado este tipo de vegetação com o cerrado utilizado com 

pecuária, chega-se a, praticamente, 100% do uso da terra. Já em 1997, com a consolidação da 

modernização, a área de pecuária correspondia a 57%, de cerrado com pecuária 8%, de 

agricultura 23% e o cerrado e matas juntos correspondiam a apenas 10% do total da cobertura 

da terra. Atualmente, a área destinada ao plantio de soja, sozinha, representa mais de 30% da 

extensão territorial de Jataí. O exemplo desse município representa aqueles nos quais a 

agricultura foi bastante expandida, nos chapadões. 

Os dados apresentados evidenciam a incorporação crescente dos municípios dos 

chapadões – Rio Verde, Jataí – à agropecuária modernizada. Essas áreas apresentam condições 

mais propícias ao modelo técnico adotado, o que também é comprovado pelos dados de 

rendimento das culturas, sempre maiores em Rio Verde, Jataí, Chapadão do Céu e Montividiu 

em relação aos demais da microrregião. 

Todavia, o que se percebe na última década é a expansão do sistema técnico dito 

moderno e da agricultura, em detrimento da redução de outros tipos de uso – notadamente 

pecuária e vegetação nativa – para os municípios localizados nas depressões, promovendo 

alterações na função dos espaços marginais, de condições ecológicas mais vulneráveis às 

transformações. 

É nessas áreas marginais que a eucaliptocultura apresentará maior expansão. 
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3.3 Caracterização dos atores da trama 

 
 

A eucaliptocultura no Sudoeste de Goiás está inserida no circuito espacial de 

produção centralizado nos grãos e carnes. Os atores protagonistas desse circuito, vinculados à 

produção de eucalipto por sua demanda energética, são, também, aqueles que comandam os 

círculos de cooperação da eucaliptocultura, delineiam o sistema técnico e escolhem porções do 

espaço onde atuar. 

 
3.3.1 Estado e instituições 

O papel do Estado como ator da eucaliptocultura no Sudoeste de Goiás está 

relacionado, além da regulação da atividade, à atuação das instituições financeiras e de 

educação e pesquisa. As primeiras, sobretudo o Banco do Brasil, respondem a políticas 

nacionais e regionais, enquanto as segundas atuam de maneira consoante à dinâmica regional. 

As políticas de Estado vinculados ao setor de árvores plantadas são o Programa de 

Plantio Comercial e Recuperação de Florestas (Proflora), Programa Nacional de 

Fortalecimento da Agricultura Familiar (Pronaf-Florestal), BNDES Florestal, Programa 

Energia Renovável e Sustentabilidade Ambiental (Pronaf Eco), Programa de Investimento, 

Custeio e Comercialização Florestal (BB Florestal) e os recursos oriundos do Programa do 

Fundo Constitucional de Financiamento do Centro-Oeste (FCO), disponibilizados pelo 

Banco do Brasil, Goiás Fomento e pelas cooperativas do Sistema de Crédito Cooperativo 

(Sicoob) (PAINEL FLORESTAL, 2013). 

No Sudoeste de Goiás, o financiamento da produção de eucalipto é realizado, 

principalmente, pelo Banco do Brasil, por meio do FCO e do programa ABC, com recursos 

provenientes do BNDES, já apresentados no Capítulo 2. O Banco Bradesco também tem uma 

linha de crédito de financiamento florestal, mas não foi identificado projeto, no Sudoeste de 

Goiás, associado a esse banco. A Sicoob (Cooperativa de Crédito de Livre Admissão do 

Sudoeste Goiano) também realiza o financiamento da produção eucaliptocultura. No Quadro 

3.2 são apresentadas as agências bancárias, por município do Sudoeste de Goiás e é possível 

associar os municípios com maiores áreas plantadas àqueles com presença das agências 

bancárias. 

Os dados do Observatório ABC, disponíveis para os anos agrícolas 2011/2012 e 

2012/2013 indicam que seis municípios receberam recursos: Doverlândia, Jataí, Mineiros, Rio 
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Verde, Santa Rita do Araguaia e Serranópolis. Os maiores valores, entre 0,3 e 1 milhão de 

reais foram destinados a Jataí, Rio Verde e Serranópolis, no ano agrícola 2012/2013. 

Quadro 3.2 – Agências bancárias aptas a realizar fomento florestal no Sudoeste de Goiás, em 

2015 

Municípios 
Agências do 

Banco do Brasil 

Agências do 

Bradesco 

Agências do 

Sicoob 

Aparecida do Rio Doce - - - 

Aporé 1 - - 

Caiapônia 1 - 1 

Castelândia - - - 

Chapadão do Céu 1 - - 

Doverlândia 1 - - 

Jataí 3 1 1 

Maurilândia 1 - - 

Mineiros 1 1 1 

Montividiu 1 - 1 

Palestina de Goiás - - - 

Perolândia - - - 

Portelândia 1 - 1 

Rio Verde 4 2 1 

Santa Helena de Goiás 1 - 1 

Santa Rita do Araguaia - - - 

Santo Antônio da Barra - 1 - 

Serranópolis 1 1 - 

Fonte: Associação de Bancos do Estado de Goiás In: Instituto Mauro Borges de Estatísticas e Estudos 

Socioeconômicos (2016). Organização da autora. 

 

Ainda no que se refere às políticas de Estado, em 2014 foi exposto o Programa 

Goiás Florestal Competitivo, por atuação da Segplan (Secretaria de Governo de Gestão e 

Planejamento de Goiás) e da Câmara Setorial de Produtos de Base Florestal do Estado de Goiás, 

vinculada ao Ministério da Agricultura. Segundo informações da Segplan (2014), o Programa 

propõe ações de fomento ao setor envolvendo sete secretarias de governo, sob sua a 

coordenação, que vão desde a oferta de linhas especiais de crédito até programas de qualificação 

de mão de obra, passando também por ações de fiscalização de uso de madeira ilegal, com o 

objetivo principal de fomentar o setor. Em 2016, por decreto, foi instituído o Comitê Gestor de 

Políticas de Apoio ao Setor Florestal e Madeireiro em Goiás, na oitava reunião do Fórum de 

Discussão Permanente de Assuntos Relacionados ao Setor Energético, na Assembleia 

Legislativa do Estado. 

Também em 2016, o empresário e silvicultor de Catalão (GO) Walter Rezende, 

atual presidente da Comissão Nacional de Silvicultura e Agrossilvicultura da Confederação da 
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Agricultura e Pecuária do Brasil (CNA), tornou-se o presidente da Câmara Setorial de Florestas 

Plantadas do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (MAPA). O empresário tem 

atuado em Goiás no sentido de fomentar a associação de produtores, os investimentos no setor 

e o estabelecimento de uma política governamental de estímulo à silvicultura41. 

Segundo representantes da Federação da Agricultura e Pecuária de Goiás (FAEG) 

a instituição tem buscado investimentos para o setor da eucaliptocultura, redução da burocracia 

e dos impostos vinculados às florestas plantadas e o delineamento de uma política florestal em 

Goiás. Como exemplo, foi realizado um importante estudo sob coordenação da FAEG com o 

levantamento das áreas plantadas e respectivas idades por meio de imagens de satélite de alta 

resolução, os quais que permitem verificar a atual oferta de eucalipto em  Goiás. 

Quanto às instituições que realizam pesquisa acerca da eucaliptocultura no Sudoeste 

de Goiás, destacam-se a Universidade Federal de Goiás e a Fundação Integrada Municipal de 

Ensino Superior (Unifimes). 

A Regional Jataí, da UFG, oferece 50 vagas anuais para o curso de Engenharia 

Florestal desde 2009. O curso é público, integral, com duração mínima de dez semestres. A 

partir de 2013, quando a primeira turma concluiu o curso, já foram formados mais de 50 

engenheiros florestais. A eucaliptocultura tem evidência nos projetos de pesquisa 

desenvolvidos, sobretudo pelo professor Robson Schaff Corrêa. Dentre os projetos, destacam- 

se: 

– Biomassa e exportação de nutrientes em Eucapyptus sp em diferentes métodos de colheita 

florestal; 

– Impactos do espaçamento adensado de plantio em eucalipto plantado no sudoeste goiano; 

– Manejo de desbrota em povoamento de eucalipto; 

– Impacto do espaçamento de plantio em Eucalyptus camaldulensis Dehn. plantado em 

plintossolo no sudoeste goiano; 

– Manejo de povoamentos adensados de eucalipto, em regime de curta rotação e talhadia, para 

geração de eletricidade. 

A Unifimes, Centro Universitário de Mineiros, possui um curso de Engenharia 

Florestal no município homônimo desde 2001. O curso, que é privado, oferecido em tempo 

integral e com duração mínima de dez semestres, oferta 40 vagas por ano. São desenvolvidos 

 

41 Fala em reunião em Rio Verde e em Goiânia. 

https://engenhariaflorestal.jatai.ufg.br/p/10365-biomassa-e-exportacao-de-nutrientes-em-eucalyptus-sp-em-diferentes-metodos-de-colheita-florestal
https://engenhariaflorestal.jatai.ufg.br/p/10365-biomassa-e-exportacao-de-nutrientes-em-eucalyptus-sp-em-diferentes-metodos-de-colheita-florestal
https://engenhariaflorestal.jatai.ufg.br/p/10365-biomassa-e-exportacao-de-nutrientes-em-eucalyptus-sp-em-diferentes-metodos-de-colheita-florestal
https://engenhariaflorestal.jatai.ufg.br/p/10372-impactos-do-espacamento-adensado-de-plantio-em-eucalipto-plantado-no-sudoeste-goiano
https://engenhariaflorestal.jatai.ufg.br/p/10370-manejo-da-desbrota-em-povoamento-de-eucalipto
https://engenhariaflorestal.jatai.ufg.br/p/10368-impactos-do-espacamento-de-plantio-em-eucalyptus-camaldulensis-dehn-plantado-em-plintossolo-no-sudoeste-goiano
https://engenhariaflorestal.jatai.ufg.br/p/10368-impactos-do-espacamento-de-plantio-em-eucalyptus-camaldulensis-dehn-plantado-em-plintossolo-no-sudoeste-goiano
https://engenhariaflorestal.jatai.ufg.br/p/10368-impactos-do-espacamento-de-plantio-em-eucalyptus-camaldulensis-dehn-plantado-em-plintossolo-no-sudoeste-goiano
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projetos de pesquisa, que focam o aproveitamento de resíduos das granjas de aves e a produção 

de mudas em viveiro. Já concluíram o curso mais de cem engenheiros florestais. Esses 

profissionais têm atuado como consultores, planejadores e até mesmo na área técnica de grandes 

empresas de celulose. 

No que se refere à regulação da atividade, já foram apresentados os aspectos do 

Código Florestal Brasileiro. No âmbito estadual, a Lei nº 18.104, de 18 de julho de 2013, Dispõe 

sobre a proteção da vegetação nativa e institui a nova Política Florestal do Estado de Goiás. Um 

dos objetivos da lei é “VII – organizar e elaborar programas para incentivar o desenvolvimento 

de projetos de pesquisas florestais com nativas e exóticas”. Alguns dos pontos da lei que 

interessam à eucaliptocultura, são: 

– permissão, a título de regeneração inicial da Reserva Legal, para o plantio de 50% de espécies 

exóticas consorciadas com espécies nativas do cerrado de ocorrência local; 

– consentimento para a exploração de espécies exóticas, independentemente da autorização do 

órgão ambiental estadual competente, desde que esteja declarada no Cadastro Ambiental Rural 

(CAR); 

– dispensa do licenciamento ambiental, da autorização, do registro, bem como do documento 

de origem florestal para o corte, o transporte, a movimentação, a comercialização ou o 

armazenamento de produtos e subprodutos florestais exóticos, sendo necessária a apresentação 

da nota fiscal com a indicação das espécies exóticas; 

– permissão para a extração de lenha e demais produtos de florestas plantadas declaradas no 

CAR, nas áreas não consideradas Áreas de Preservação Permanente e Reserva Legal; 

– obrigatoriedade de provimento integral do seu suprimento, por parte dos grandes 

consumidores de produtos e subprodutos florestais, seja pela formação direta, seja pela 

manutenção de florestas próprias ou de terceiros. 

O teor da legislação, de forma semelhante ao do Código Federal, tende a incentivar 

a expansão da eucaliptocultura, reduzindo a burocracia e os custos da atividade, permitindo o 

plantio de árvores exóticas na regeneração da Reserva Legal e obrigando os grandes 

consumidores madeireiros a prover o seu suprimento. 

Entretanto, conforme salientou Andrisley Joaquim da Silva, engenheiro florestal e 

professor da Unifimes, o estado de Goiás não tem política florestal definida, de modo que não 

se podem verificar resultados práticos das políticas de fomento. Para o engenheiro florestal, 

Goiás está perdendo, pois a eucaliptocultura em “Goiás é uma derrota”. 
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Em 2017, a regulação, fiscalização e controle da atividade estavam sob 

responsabilidade da Secretaria de Meio Ambiente, Recursos Hídricos, Infraestrutura, Cidades 

e Assuntos Metropolitanos (Secima). 

Por fim, quanto às associação de classe, a mais antiga é a Cooperativa dos 

Produtores de Eucalipto do Sul e Sudoeste Goiano (COPEG), criada em setembro de 2015, 

sediada em Rio Verde. A Copeg reuniu, em sua fundação, vinte cooperados, que aumentaram 

para trinta ainda em 2015, com um total de 6.880 hectares, abrangendo os municípios 

sudoestinos de Aparecida do Rio Doce, Chapadão do Céu, Jataí, Mineiros, Rio Verde, Santo 

Antônio da Barra e Serranópolis e outros municípios goianos, como Baliza, Cachoeira Alta, 

Caçu, Itarumã, Ivolândia e Paraúna. No Sudoeste de Goiás, são 4750 hectares, divididos 

conforme o Quadro 3.3. 

No ano de 2013 também foi criada a Associação Goiana de Silvicultura, com a 

participação de mais de cinquenta produtores (PAINEL FLORESTAL, 2013). 

Em 2016 foi criada a Cooperativa dos Avicultores Integrados da Perdigão 

(COPAVIP), que engloba os avicultores que possuem áreas plantadas com eucalipto, no 

município de Mineiros, com o intuito de implantar uma unidade industrial onde possam 

processar a madeira, transformando-a em produtos a serem consumidos por eles próprios e por 

terceiros, através de Perdigão, sobretudo a maravalha para as granjas. 

 
Quadro 3.3 – Número de associados e área plantada pelos produtores da Copeg no Sudoeste 

de Goiás, em 2015 

Município Número de associados Área plantada (ha) 

Aparecida do Rio Doce 1 900 

Chapadão do Céu 1 55 

Jataí 6 970 

Mineiros 1 260 

Rio Verde 5 1822 

Santo Antônio da Barra 1 100 

Serranópolis 8 643 

Alguns produtores têm áreas em mais de um município. Fonte: Arquivos da Copeg. 

 

3.3.2 Firmas e mercado 

As firmas, ou empresas, são as protagonistas da produção eucaliptocultural no 

Sudoeste de Goiás, atuando como produtoras, processadoras, e consumidoras. Há ainda firmas 

que atuam como distribuidoras, que são transportadoras e fornecedoras de insumos básicos, em 

especial: calcário, adubo e formicidas, que não operam diretamente e/ou exclusivamente 
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na eucaliptocultura, mas vinculam-se mais estreitamente à produção agrícola e pecuária. Essas 

firmas representam capitais agrícola, agroindustrial e financeiro. 

Procurar-se-á apresentar as firmas de acordo com o circuito espacial produtivo da 

eucaliptocultura, da montante à jusante. 

No Sudoeste de Goiás, não há firmas que atuam na fabricação e comercialização de 

insumos, máquinas e equipamentos específicos para a eucaliptocultura. As máquinas, 

implementos e ferramentas utilizadas ao longo do processo produtivo são comuns a outras 

finalidades, como tratores e motosserras. O maquinário específico ligado à produção de árvores 

e tratamento de madeira é importado dos Estados Unidos por unidades empresariais de São 

Paulo, de acordo com as informações obtidas nas empresas ligados ao setor. 

O insumo mais importante à montante do setor é a produção de mudas, iniciado na 

região em 1984 pela Comigo. A região chegou a ter vários viveiros de produção ou revenda de 

mudas importantes, especialmente aquele da Comigo. O viveiro da Fimes, em Mineiros, 

implantado em parceria com a empresa Perdigão, produziu mais de três milhões de mudas só 

entre 2005-2008, todas a partir de semente. A partir de 2014 os viveiros foram fechando, 

passando a haver somente a revenda de mudas sob encomenda, com proveniência, sobretudo, 

de Goiânia. 

A comercialização de formicidas é outra atividade importante vinculada 

diretamente à produção silvicultural. Os principais formicidas são à base de fipronil e 

sulfluramida, comercializados em formato granulado, para combate direto e líquido, para 

aplicação via bomba, geralmente costal, para as mudas. A quantificação é difícil porque a 

revenda desses produtos é pulverizada em diversos segmentos comerciais, desde pequenos 

mercados, até grandes lojas agropecuárias, passando por representantes comerciais, além do 

fato de que os formicidas não são usados exclusivamente nas plantações de eucalipto. Somente 

as lojas agropecuárias da Comigo revenderam, em 2015, 35 mil kg de formicidas provenientes 

do estado de São Paulo e das cidades goianas de Anápolis e Itumbiara. 

A maior parte das empresas prestadoras de assistência técnica no Sudoeste de Goiás 

não são exclusivamente vinculadas à eucaliptocultura. Em 2015, localizavam-se, em Rio Verde, 

Mineiros e Jataí. Sua atuação, em geral, é restrita à elaboração do projeto, obrigatório para 

financiamento, e acompanhamento inicial. Assim, exceto para as empresas com áreas grandes 

e pessoal ocupado diretamente com a produção eucaliptocultural, as demais áreas, geralmente, 

realizam o plantio e a colheita, assemelhando-se à extração vegetal. 
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Nesse contexto, é fundamental destacar a ascensão da empresa de prestação de 

serviços florestais sediada em Rio Verde, chamada Comelli, que iniciou a prestação de serviços 

para a eucaliptocultura em 2011, com 16 funcionários. Segundo o sócio-proprietário, Felipe 

Comelli, a empresa á a maior prestadora de serviços florestais no Brasil, fora do ramo da 

produção de celulose e papel. Em 2016, possuía mais de 180 funcionários e atuava em Goiás, 

Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Minas Gerais, Paraná e Santa Catarina, na colheita 

mecanizada, cavaqueamento e transporte. 

No Sudoeste de Goiás, realiza a maior parte de todos os serviços florestais das 

empresas BRFoods, Cargill, ADM, LDC, Grupo Cereal e Usina Cerradinho, além de atender 

grandes proprietários, como o Grupo Cassol. Estima-se que por ela passe cerca de 20% da 

produção de eucalipto regional, trabalhando exclusivamente com a produção de cavaco. Assim, 

a Comelli é a maior distribuidora dos subprodutos de eucalipto no Sudoeste de Goiás. 

Quanto à produção e ao consumo, Reis et al. (2015) associam o plantio de árvores 

para uso energético em Goiás às empresas do seguintes ramos: minérios, grãos, laticínios, 

frigoríficos bovinos, suínos e aves, indústria e alimentos e bebidas e cerâmicas. Conforme os 

mapas apresentados pelos autores, os municípios do Sudoeste de Goiás com destaque, são: Rio 

Verde, Jataí e Mineiros, quanto à produção de grãos e presença de agroindústrias; Rio Verde, 

em relação aos laticínios; Mineiros e Rio Verde, quanto aos frigoríficos de abate de bovinos; 

Rio Verde, Jataí e Mineiros, quanto ao abate de aves e suínos e Rio Verde, quanto à indústria 

de bebidas e alimentos. Portanto, segundo o estudo, apenas as indústrias de mineração e de 

cerâmicas não têm destaque nos municípios sudoestinos, além de Rio Verde figurar em quase 

todos os outros ramos. 

A realidade dos municípios sudoestinos, entretanto, é um pouco diferente. Por 

exemplo, em 2015, as cerâmicas do município de Jataí não utilizam eucalipto no seu processo 

produtivo, e sim lenha de árvores nativas, segundo os informantes, em razão do preço mais 

baixo dessa. Do mesmo modo, algumas importantes empresas do ramo de produção de 

alimentos utilizam energia de outras fontes, como o óleo, usado pela Nestlé, a energia elétrica 

ou a gás, utilizadas em grandes padarias e pizzarias. Algumas padarias e pizzarias utilizam 

eucalipto, num volume médio de 20m³ ao mês, em 2015, o que representa uma demanda muito 

pequena em relação ao consumo total e à produção sudoestina. Estima-se que, no total do 

Sudoeste de Goiás as padarias, pizzarias e restaurante consumam 6mil m³ de lenha de eucalipto 

ao ano, o que representa, em média, 25ha de área plantada. 
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Quanto às confecções, foi identificada apenas uma no município de Jataí, que 

consumiu 150m³ de lenha de eucalipto por mês em 2015, cuja proveniência é de madeira da 

região. Para essa empresa, a energia proveniente da queima do eucalipto é mais barata que o 

uso de outra fonte. 

Algumas agroindústrias produtoras de alimentos também utilizam eucalipto, como 

pequenos laticínios, com consumo médio de 40m³ por mês em 2015, e frigoríficos, com 

destaque para a unidade da Marfrig no município de Mineiros, que consome 2000 m³ ao mês. 

As principais agroindústrias consumidoras de energia são aquelas ligados ao ramo 

de grãos e processadoras de carne suína e de aves. São elas: Comigo, BRFoods, Cargill, Loius 

Dreyfus, Comiva, Grupo Cereal e Kowalski. 

Dessas empresas, grande parte produz o próprio eucalipto, com destaque para 

aquelas a seguir: 

 

a) Comigo 

A Comigo (Cooperativa Agroindustrial dos Produtores Rurais do Sudoeste 

Goiano) foi fundada em 1975, com 31 cooperados, com a missão inicial de fornecer insumos 

de qualidade a preços justos, prestar serviços de comercialização, armazenagem e assistência 

técnica. Em 1983, a Cooperativa inaugura sua unidade industrial, considerada a primeira fábrica 

de processamento de soja do estado de Goiás (PEIXINHO, 2006). 

Na década de 1980 a cooperativa diversifica sua produção e passa a contar, no rol 

de seus produtos, com óleo de soja refinado, farelo de soja, sabão, rações, produtos lácteos, tais 

como leite pasteurizado, requeijão cremoso, manteiga, creme de leite pasteurizado, iogurte, 

doce de leite, e vários tipos de queijo, fertilizantes, sementes e sal mineral (FERNANDES; 

XAVIER; FIGUEIREDO, 2012). 

Em 1984, a cooperativa inicia as atividades vinculadas à produção, circulação e 

distribuição do eucalipto, quando cria a Comigo Florestal, a partir da aquisição de uma área ao 

sul da cidade de Rio Verde (BORGES, 2006). 

A partir de 1988, a cooperativa passou a atuar como agente do capital financeiro, 

segundo Fernandes, Xavier e Figueiredo (2012) através de duas cooperativas de crédito, a 

Credi-Rural Comigo (Cooperativa de Crédito Rural) e a Credi-Comigo (Cooperativa de 

Crédito) que, inclusive, tem compensação de cheques própria. Ainda de acordo com os autores, 

o complexo agroindustrial da Comigo é diversificado e composto por Unidade de Envase de 

Óleo de Soja, Fábrica de Fertilizantes, Fábrica de Rações, Fábrica de Sabão, 
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Indústria de Laticínio, Fábrica de Suplemento Mineral, Unidade de Beneficiamento de 

Sementes, além de diversos laboratórios de pesquisas e análises entre outras estruturas 

(GONÇALES, 2008). 

Fernandes, Xavier e Figueiredo (2012), tratam do processo de internacionalização 

da Comigo, ideia alicerçada no fato de que a cooperativa capta grande parte da produção 

agrícola regional, processa e exporta, além de possuir parcerias com empresas de outros países. 

A parceria com a empresa holandesa Nieuw Dalland para a instalação de um núcleo genético 

de suínos em Rio Verde, que deu origem à joint venture chamada Dalland Comigo, foi um dos 

fatores de atração da Perdigão para Rio Verde. Os autores consideram que a Comigo 

desempenha um papel fundamental no desenvolvimento de Rio Verde, atraindo empresas, 

investimentos e fortalecendo a economia regional. 

O conjunto desses fatores permite afirmar que a Comigo é protagonista histórica da 

consolidação do circuito espacial produtivo agroindustrial baseado em grãos e carnes no 

Sudoeste de Goiás. 

Segundo informações da própria cooperativa (COMIGO, 2016), a Comigo possui 

uma área total de sete mil hectares, cinco mil localizadas nas fazendas São Tomaz - Rasgado 

(Comigo Florestal I), São Tomaz – Mutum (Comigo Florestal II), Fazenda Varginha (Comigo 

Florestal III) e Fazenda Aparecida do Rio Doce (Comigo Florestal IV), visando atender a 

demanda do Complexo Industrial e contribuindo para a preservação da mata nativa. Até 2015, 

a empresa produzia seus próprios clones em viveiro. 

Em 2015, a empresa colheu 830 ha de eucalipto, a uma produtividade altíssima,  de 

530st/ha, o que totalizou 439.900m³ de lenha disponibilizada para sua unidade industrial de Rio 

Verde. A empresa transforma parte dessa lenha em cavaco na própria indústria, diferentemente 

das demais empresas, que já produzem o cavaco em campo. Ainda nesse ano, a Comigo possuía 

66 empregados próprios vinculados ao setor florestal, mas o corte e o transporte eram 

terceirizados. 

 
b) BRFoods 

A BRFoods é empresa multinacional resultante da fusão entre as empresas Perdigão 

e Sadia, em 2009. Em 2015, possuía 35 fábricas e mais de 20 centros logísticos no Brasil e 13 

unidades industriais no exterior. No total, empregava 105.733 pessoas, com mais de 97 mil 

postos diretos e mais de 8 mil indiretos, e mantinha 16 mil produtores agropecuários 
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integrados e mais de 21 mil outros fornecedores logísticos, de suprimentos, grãos, farelos e 

óleos (BRF, 2016). 

Segundo Borges (2006), a Perdigão surgiu em Videira (SC) em 1940, como 

beneficiadora de carne suína. A partiu de então, a empresa diversificou e ampliou sua produção, 

juntamente com sua área de atuação, mas sempre alicerçada nas carnes suínas e de aves e na 

integração vertical da produção. Em 1994, após passar por dificuldades financeiras os novos 

dirigentes da Perdigão resolveram ocupar o Centro-Oeste brasileiro, através da construção de 

um grande abatedouro de aves e suínos em Rio Verde (GO). 

Dentre os fatores responsáveis pela instalação da fábrica em Rio Verde, destacam- 

se o objetivo de assegurar o acesso privilegiado às fontes de matérias-primas e aos mercados 

regionais crescentes atraídas pela produção de grãos e de industrializados da soja, pela 

inexistência de frigoríficos de grande porte de aves e suínos na região e pelos fortes incentivos 

do Estado, como destaca Borges (2006, p. 130): 

No caso do FOMENTAR, a Perdigão em Rio Verde obteve um financiamento de 70% 

do ICMS por 15 anos, com cobranças de juros anuais de 2,4%, sem correção 

monetária. No total, foram cerca de R$ 1 bilhão em compensação de ICMS. 

Percebemos que os benefícios concedidos foram além dos regulamentos em lei, isto 

mostra o poder político de negociação de empresas deste porte. 

 
 

Estima-se que as áreas de eucalipto da BRFoods no Sudoeste de Goiás totalizem 

mais de seis mil hectares, tornando a empresa a maior produtora da microrregião. Embora tenha 

empregados ligados ao setor, a empresa terceiriza a colheita, o cavaqueamento e o transporte 

dos cavacos dos eucaliptais até a unidade industrial. 

 

c) Cargill 

A Cargill é uma empresa multinacional de origem estadunidense que, em 2015, 

tinha 150 anos de história, 145 mil funcionários em 67 países, atuava em vários ramos, 

especialmente agrícola, industrial, alimentício, transportes e logística, energia e financeiro. 

No Brasil, a empresa instalou seu primeiro escritório em São Paulo, no ano de 1965 

e, em 2000, criou o Banco Cargill. No Sudoeste de Goiás, embora possua armazéns em vários 

municípios, a Cargill possui apenas a unidade industrial de Rio Verde, que atua na moagem de 

soja, produção de farelo, produção de óleo bruto, refino, envase, comercialização e distribuição 

de óleo. Assim, a soja é o produto principal da Cargill no Sudoeste de Goiás. Os subprodutos 

do eucalipto são, pois, insumos no processo produtivo da empresa. 
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Em 2015, a Cargill tinha apenas duas áreas de plantio de eucalipto em municípios 

sudoestinos, totalizando 550ha, no município de Jataí, a 50km da sua unidade industrial em Rio 

Verde. Nessas áreas, a empresa realiza parceria com os proprietários fundiários, em que estes 

oferecem a terra e as condições de acesso, como as estradas, em boas condições e, em 

contrapartida, recebem determinado percentual do produto. O sistema de parceria é mais 

vantajoso para a empresa, que busca não imobilizar capital, não possuindo terras próprias na 

região. 

No Sudoeste de Goiás a Cargill possui apenas dois funcionários que cuidam do setor 

florestal. Todo o plantio, tratos culturais, colheita, fabricação de cavaco e transporte é realizado 

por meio de empresas terceirizadas, provenientes de Minas Gerais ou do próprio município de 

Rio Verde. 

A empresa compra apenas entre 10 e 15% da biomassa utilizada em sua unidade 

industrial, dentre elas a proveniente de eucalipto. Nesse caso, há compra de resíduos de 

eucalipto serrarias mineiras. 

Essas empresas são aquelas que definem cenários, papeis, dirigem ainda que 

informalmente o setor eucaliptocultural no Sudoeste de Goiás, além de serem as protagonistas 

na produção e no consumo do eucalipto. Esse papel central ocorre porque: 

– as empresas incentivaram o cultivo de eucalipto ao promoverem eventos, como cursos, 

workshops e palestras de especialistas em eucalipto e integração silvopastoril, que estimularam 

os produtores a plantar, especialmente em áreas não propícias à agricultura e como forma de 

renda extra. Como exemplo, palestras ofertadas na Tecnoshow, realizada todos os anos pela 

Comigo, em Rio Verde; 

– a demanda energética real ou presumida das empresas criou a expectativa de oferta e 

culminou na conversão de áreas de outras atividades para a eucaliptocultura; 

– as empresas definem os preços de compra, que acabam por definir os preços de venda para 

outros ramos; 

– as empresas constituíram viveiros próprios ou em parcerias, facilitando a obtenção de mudas 

para os produtores independentes; os dois grandes exemplo são o viveiro da Comigo, em Rio 

Verde, o viveiro da Unifimes, patrocinado pela então Perdigão, em Mineiros; 

– algumas empresas realizaram parcerias com os proprietários rurais, especialmente a 

Perdigão, para o plantio de eucalipto. 

 
3.3.3 Homens e mulheres 
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Os homens e mulheres são representados pelos trabalhadores e produtores rurais da 

eucaliptocultura. No Sudoeste de Goiás, em 42% dos estabelecimentos agropecuários visitados, 

os produtores e suas famílias são os trabalhadores dos eucaliptais, exceto pela contratação 

eventual de terceiros para o plantio e o corte. 

Os dados da Relação Anual de Informações Sociais (RAIS), vinculada ao 

Ministério do Trabalho, indicam um número baixo e oscilante de trabalhadores registrados sob 

os códigos “produção florestal – florestas plantadas” e “atividades de apoio à produção 

florestal” para os municípios do Sudoeste de Goiás, ao longo dos anos. Tais códigos são aqueles 

mais próximos do serviços envolvidos com a eucaliptocultura. Essas informações podem ser 

visualizadas na Tabela 3.4. 

Os registros da RAIS (2017) constam trabalhadores no apoio e na produção florestal 

apenas a partir de 2006, tendo o auge entre 2008 e 2012, e apenas para seis municípios da 

microrregião Sudoeste de Goiás. O município de Rio Verde lidera todos os anos e mantém uma 

média superior a 90% do total do pessoal ocupado na atividade. 

O número de mulheres ocupadas é baixo, sendo Mineiros o município com maior 

percentual de trabalhadoras na atividade de árvores plantadas ao longo dos anos, com 16% do 

total de pessoas ocupadas. O nível de escolaridade geral das mulheres é maior do que o dos 

homens, predominando trabalhadoras com Ensino Fundamental completo. Tanto a 

remuneração quanto a escolaridade dos homens é mais elástica que a das mulheres, isto é, há 

mais percentual de homens com pouca escolaridade, inclusive não alfabetizados, ou com Ensino 

Superior completo, do que as mulheres. Do mesmo modo, há maior percentual de homens 

recebendo menores ou maiores salários. 

Tabela 3.4 – Total de trabalhadores ocupados na “produção florestal” e “atividades de apoio à 

produção florestal” nos municípios do Sudoeste de Goiás, entre 2006 e 2015 

Ano 

Município 

 

2006 

 

2007 

 

2008 

 

2009 

 

2010 

 

2011 

 

2012 

 

2013 

 

2014 

 

2015 

Chapadão do Céu 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 

Jataí 0 0 0 0 7 15 4 3 3 1 

Mineiros 18 15 11 7 4 5 20 5 11 9 

Rio Verde 130 164 196 306 171 232 151 140 134 129 

Sta. Rita do Araguaia 0 0 0 1 3 0 0 0 0 0 

Serranópolis 0 2 0 0 0 26 4 6 6 1 

Total 148 182 207 314 185 278 179 154 154 140 

Fonte: RAIS (2017). Organização da autora. 
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Infere-se, a partir desses dados e das observações de campo e entrevistas, que não 

há distinção salarial em função do sexo dos trabalhadores, mas há uma seletividade na 

contratação. As mulheres não ocuparam funções básicas de campo, consideradas exaustivas, ou 

aquelas de chefia. Na Comigo, por exemplo, o trabalho do viveiro, considerado delicado e 

cuidadoso, sempre foi realizado, em sua maioria, por mulheres. 

A faixa de idade mais importante dos trabalhadores é entre 30 e 39 anos, que 

representa 33,57 % do total. Em 2015, havia quatro trabalhadores com menos de 18 anos e 20 

com mais de cinquenta anos, como mostra a Tabela 3.5. 

 
Tabela 3.5 – Faixas de idade e escolaridade de trabalhadores ocupados na “produção 

florestal” e “atividades de apoio à produção florestal” no Sudoeste de Goiás, em 2015. 

Idade 

Escolaridade 

 

15 a 17 

 

18 a 24 

 

25 a 29 

 

30 a 39 

 

40 a 49 

 

50 a 64 
65 ou 

mais 

 

Total 

Analfabeto 0 0 0 0 0 3 1 4 

Até 5ª Incompleto 0 0 1 6 6 5 0 18 

5ª Completo Fundamental 0 4 0 3 5 2 0 14 

6ª a 9ª Fundamental 0 0 3 12 6 0 0 21 

Fundamental Completo 0 0 2 8 6 5 0 21 

Médio Incompleto 4 1 1 1 0 0 0 7 

Médio Completo 0 12 9 17 11 2 1 52 

Superior Incompleto 0 0 0 0 0 1 0 1 

Superior Completo 0 0 0 0 2 0 0 2 

Total 4 17 16 47 36 18 2 140 

Fonte: RAIS (2017). Organização da autora. 

 

Já quanto ao nível de escolaridade, o maior percentual está na faixa daqueles que 

possuem o Ensino Médio Completo, que representam 37,14 % do pessoal ocupado. Em 2015 

havia quatro trabalhadores analfabetos, com idade acima de 50 anos e apenas dois trabalhadores 

com Ensino Superior completo. Há normatizações para determinados tipos de atividade que que 

proíbe a contratação de trabalhadores analfabetos, como para a aplicação de agrotóxicos. Do 

mesmo modo, na Comigo, por exemplo, passou a ser uma política a formação de nível superior 

para os cargos de chefia, estimulando a qualificação. 

Conforme se pode observar na Tabela 3.6, há uma coerência entre o nível de 

escolaridade e a remuneração, isto é, quanto maior a escolarização, maior a remuneração. 

A RAIS apresenta um quadro geral do trabalho formalizado, das empresas cuja 

atividade principal e vinculado ao plantio de árvores. É preciso ressalvar que há pessoal 

ocupado na eucaliptocultura não contemplado nesses dados, como os trabalhadores familiares, 
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aqueles registrados como empregados rurais e aqueles que trabalham em empresas cuja 

atividade principal não seja apoio ou produção florestal. 

 

 

 

 
Tabela 3.6 – Faixas de remuneração, em salários mínimos, e escolaridade de trabalhadores 

ocupados na “produção florestal” e “atividades de apoio à produção florestal” 

no Sudoeste de Goiás, em 2015 

Salário médio 

Escolar. 

0,51 

a 1 

1,01 

a 1,5 

1,51 

a 2 

2,01 

a 3 

3,01 

a 4 

4,01 

a 5 

5,01 

a 7 

15,01 

a 20 

Não 

class. 
Total 

Analfabeto 0 0 1 2 1 0  0 0  0 4 

Até 5ª Incompleto 1 1 4 10 1 1  0 0  0 18 

5ª Completo Fundamental 0 5 2 3 2 1  0 0  1 14 

6ª a 9ª Fundamental 0 2 8 7 3 0  1 0  0 21 

Fundamental Completo 0 2 0 15 2 1  1 0  0 21 

Médio Incompleto 4 1 0 1 1 0  0 0  0 7 

Médio Completo 0 4 8 30 3 2  4 0  1 52 

Superior Incompleto 0 0 0 1 0 0  0 0  0 1 

Superior Completo 0 0 0 0 0 0  1 1  0 2 

Total 5 15 23 69 13 5  7 1  2 140 

Fonte: RAIS (2017). Organização da autora. 

 

Os produtores de eucalipto do Sudoeste de Goiás a que se chama de independentes, 

isto é, não vinculados às agroindústrias apresentam o seguinte perfil, com base nas informações 

coletadas em 60 EA visitados: 

– 92% dos produtores de eucalipto são homens. Das cinco mulheres que respondem à 

entrevista, duas são viúvas que herdaram as plantações dos maridos; uma produtora é viúva 

proprietária da terra onde filhos e genros implantaram eucaliptais; outra é engajada na produção 

com o marido e apenas uma produtora de eucalipto é única responsável pela plantação; 

– a idade predominante é entre 40 e 60 anos. Apenas um produtor entrevistado tem menos de 

30 e outro mais de 80 anos; 

– o nível de escolaridade dos produtores de eucalipto é muito variado, havendo desde 

produtores sem alfabetização até produtores com mestrado. A formação também é muito 

variada, predominando técnicos agrícolas, advogados, médicos e engenheiros agrônomos e 

civis; 
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– a organização da produção predominante é a de produtor individual, em 62% dos casos; os 

outros 28% são compostos por parcerias familiares. Em doze estabelecimentos agropecuários 

existem parcerias entre pais e filhos, nas quais a terra, e em alguns casos a mão-de-obra, é de 

propriedades dos pais, em geral residentes no campo, já idosos e com baixo nível de 

escolaridade e a implantação do eucaliptal é feito pelos filhos. Esses, na maioria dos casos, 

possuem nível de escolaridade maior que o dos pais e têm renda fora do estabelecimento 

agropecuário. Esse tipo de relação caracteriza a motivação dos filhos em obter aumento de renda 

na propriedade por meio da implantação de uma cultura diferente e promissora; 

– os pecuaristas da bovinocultura representam 65% dos produtores de eucalipto do Sudoeste de 

Goiás. Os outros 35% são compostos por suinocultores, avicultores e agricultores. Já 25% dos 

produtores têm renda predominante fora do estabelecimento agropecuário. Esses são 

empresários de diversos setores, médicos, servidores públicos e engenheiros civis; 

– a principal condição do produtor é proprietário, que corresponde a 83% do total. Desses, 

quatro produtores adquiriram terras com a finalidade exclusiva de plantar eucalipto. E foram 

também identificados arrendatários, que correspondem a 10% dos produtores, dos quais a 

metade arrendou a terra com finalidade de implantar o eucaliptal. Por fim, os parceiros, 

vinculados a agroindústrias, correspondem a 7% dos proprietários, que cedem a terra em troca 

de parte da produção; 

– dentre os objetivos de iniciar a atividade, a maior parte menciona o bom preço que os 

subprodutos do eucalipto tinham quando plantaram, a expectativa de obtenção de renda extra e 

o aproveitamento de área subtutilizada na propriedade. 

Os produtores e trabalhadores da eucaliptocultura, personagens muitas vezes 

interpretados pelos mesmos atores – quando os produtores e suas famílias são os únicos 

trabalhadores dos eucaliptais –, em geral, participam dos círculos de cooperação da 

eucaliptocultura regional como coadjuvantes, obedecendo a comandos dos protagonistas, com 

interesses, em geral, divergentes. Mesmo quando se trata da Comigo, uma cooperativa, os 

produtores afirmam que ela adquiriu magnitude e atuação muito parecida com a de uma 

empresa. Os círculos de cooperação, portanto, consubstanciam interesses conflitantes. 

 
3.4 Caracterização do sistema produtivo 

 
 

É difícil analisar separadamente base técnica e processo produtivo, já que estão 

imbricados. Tentar-se-á apresentar a base técnica como o conjunto de técnicas, instrumentos e 
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insumos de produção e o processo produtivo como o conjunto de etapas próprias da 

eucalitpcultura, como desenvolvida no Sudoeste de Goiás. 

 
3.4.1 Base técnica 

No Sudoeste de Goiás, foram identificadas áreas plantadas com as espécies de 

Eucalyptus grandis, urophyla, camaldulensis, glóbulus e Corymbia citriodora e, na maior parte 

clonadas e híbridas. Os principais clones de eucalipto plantados no Sudoeste de Goiás, 

apresentadas na Figura 3.17 são as seguintes, descritas conforme RS Florestal (2016): 

 

Figura 3.17 – Imagens dos principais clones de eucalipto plantados, 

sob diferentes tratamentos e espaçamentos, no Sudoeste de Goiás. 

  
Clone GG 100 

com sete anos de idade em espaçamento 3 x 2, plantada 

no Estabelecimento 1 (Serranópolis, GO). 

Clone AEC 144 
com quatro anos de idade em espaçamento 3 x 2, 

plantada no Estabelecimento 17 (Jataí, GO). 

  

Clone VM01 

com dois anos de idade em espaçamento 3,5 x 2, 

plantada no Estabelecimento 7 (Mineiros, GO). 

Clone 1277 

com cinco anos de idade em espaçamento 3,4 x 

1,5, plantada no Estabelecimento 19 (Jataí, GO). 

Fonte: a autora, em diferentes datas. 
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a) GG 100: proveniente da hibridação de Eucalyptus urophylla e Eucalyptus grandis 

(Urograndis), a variedade foi desenvolvida pela Gerdau, indicada para uso como lenha, carvão, 

cavaco, pellets, serraria e madeira tratada. É recomendada para regiões com baixo déficit 

hídrico e com teores de argila maiores que 10% no solo. 

b) AEC 144: é o híbrido Urograndis (Eucalyptus urophylla e Eucalyptus grandis) 

desenvolvido pela Arcesita Energética, hoje Arcelomital, recomendado para solos com teores 

de argila maiores que 10%. 

c) COP 1277: Eucalyptus grandis e Eucalyptus camaldulensis (Grancam). Indicado para solos 

arenosos, textura média e distróficos, climas quentes e suporta déficit hídrico, com boa 

adaptação a solos de baixa fertilidade e prolongada estação seca e indicada para vários usos. 

d) VM 01: Eucalyptus urophylla e Eucalyptus camaldulensis ldulensis (Urocam) mais 

resistente à deficiência hídrica do que as primeiras, além de indicada para solos com teores de 

argila menos que 15%, inclusive os solos arenosos. 

As máquinas importadas com valores milionários atestam que a tecnologia, também 

importada, atinge o processo produtivo da eucaliptocultura no Sudoeste de Goiás, ainda que de 

maneira superficial e seletiva. Na Figura 3.18 são apresentadas máquinas da principal empresa 

responsável pela colheita, cavaqueamento e transporte de eucalipto na região, com sede em Rio 

Verde. 

As infraestruturas e os sistemas de engenharia também são componentes da base 

técnica, pois facilitam ou não, a distribuição dos insumos do processo produtivo e dos 

subprodutos da eucaliptocultura. Os atores protagonistas podem escolher porções do espaço 

dotadas de boas infraestruturas ou criam-nas onde sejam escassas. As condições de estradas, 

pontes, unidades armazenadoras são muito melhores nas áreas plantadas com eucalipto das 

grandes empresas e grandes produtores. Uma vez que o transporte representa um custo muito 

alto na distribuição dos subprodutos do eucalipto, os investimentos das empresas e grandes 

produtores na melhoria das condições de estradas, pontes e unidades de armazenamento é alto. 

Ademais, elas exercem forte influência sobre as instituições estatais, de modo a conseguirem 

benefícios nesse sentido, um privilégio que não atinge pequenos e médios produtores 

independentes. 
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Figura 3.18 – Colheitadeira Feller-buncher e Skidder da Comelli, em Rio Verde 

 

 

3.4.2 Processo produtivo 

Fonte: http://www.grupocomelli.com.br/galerias.php. 

Não há homogeneidade quanto à implantação, silvicultura e manejo florestal entre 

os produtores, pois, de um lado, estão as empresas e os produtores com gestão empresarial, que 

tratam os eucaliptais como uma lavoura com cuidados permanentes. De outro lado, geralmente 

em áreas menores, os produtores que conduzem eucaliptal de forma extrativista. 

Frequentemente, nos projetos e nas indicações agronômicas ou de engenheiros 

florestais, recomenda-se ao menos três adubações durante o ciclo da plantação, sendo a 

adubação de base ou de plantio e duas adubações de cobertura. O processo mais comum de 

implantação dos eucaliptais observado no Sudoeste de Goiás tem início com a limpeza 

mecânica e química da área, seguida pela calagem, sulcamento com subsolador e aplicação de 

adubo superfosfato simples. Após o plantio, a adubação de base é feita com NKP, com diversas 

formulações, como 06 30 06, 10 25 10 e 5 25 15, com adição de boro, zinco e cobre, geralmente 

http://www.grupocomelli.com.br/galerias.php
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0,5%. As adubações de cobertura normalmente são feitas com NPK 20 0 20. 
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Entretanto, a quantidade de calcário, gesso e adubo por aplicação, o número de 

adubações e a forma de aplicação variam muito conforme o nível de aperfeiçoamento técnico 

do produtor, que envolve seu poder aquisitivo, nível de instrução, a finalidade da produção, as 

características do solo e do relevo. A Comigo, por exemplo, realiza três adubações de cobertura 

aplicando 350 kg/ha de NPK 15 0 15 mais adição de 1% de boro. O número total de adubações 

e a quantidade aplicada são superiores à média das demais áreas pesquisadas, o que explica o 

maior rendimento obtido pela cooperativa. 

Quando as adubações não são executadas de maneira correta há um baixo 

rendimento florestal. Além disso, muitas plantações são conduzidas sem o plantio em curvas 

de nível, calagem, replantio das falhas, estabelecimento de aceiros e frequente combate às 

formigas, o que resulta na operacionalização amadora e baixa produtividade florestal. Portanto, 

há uma grande diversidade na produtividade florestal, como se pode observar nas imagens a 

seguir, na Figura 3.19. 

A primeira imagem mostra áreas vizinhas em Serranópolis. A diferença no 

desenvolvimento das árvores deve-se à diferença no manejo do solo, embora também sejam 

clones diferentes. A segunda e terceira imagens apresentam áreas vizinhas em Rio Verde, que 

cultivam o mesmo clone. Enquanto a segunda está tomada por formigas, árvores secas e caídas, 

a terceira demonstra um aspecto homogêneo e de excelente desenvolvimento das árvores. 

O cultivo do eucalipto ocorre sob diversos espaçamentos, predominando o de 3m x 

2m para o plantio adensado e o de 10m x 2m para o plantio integrado à pastagem, mas foram 

identificadas áreas com plantio mais denso de 2m x 2m e área de integração silvicultura-

pecuária muito variadas, como de 36m x 2m. Algumas dessas áreas estão na Figura 3.20. A 

primeira imagem, em Serranópolis, mostra área com espaçamento de 1mx1m, em que as árvores 

não tiveram bom desenvolvimento a partir dos dois anos. O proprietário informou que foi 

induzido pelo revendedor de mudas de que quanto mais adensado, maior o lucro com a 

plantação. Na segunda imagem, em Rio Verde, o espaçamento é de 6mx2m, adequado para um 

ciclo de cultivo mais longo, que permite um bom desenvolvimento sem competição das árvores. 

As duas últimas imagens, em Jataí e em Mineiros, mostram integração silvopastoril, com 15 e 

35 metros entre três e duas linhas de eucalipto, respectivamente. 
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Figura 3.19 – Diferentes aspectos da produtividade florestal em eucaliptais em Serranópolis e 

Rio Verde 

 
 

Fonte: a autora, em diferentes datas. 

 

Figura 3.20 – Imagens de diferentes espaçamentos utilizados no Sudoeste de Goiás 

  
 

 

 

 

Fonte: a autora, em diferentes datas. 
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A diversidade no nível técnico é imensa no Sudoeste de Goiás. Apesar da crescente 

mecanização, especialmente a partir de 2015, a maior parte da produção ainda é colhida por 

meio de motosserra, como mostra a Figura 3.21. 

 

Figura 3.21 – Corte manual de eucaliptal no município de Jataí 

 

Fonte: a autora, em 20/11/2015. 

 

Como a maior parte da produção eucaliptocultural no Sudoeste de Goiás é destinada 

à energia, especialmente para lenha, constituída de toras de cerca de 1,20 cm, após a derrubada 

e corte, espera-se a secagem de cerca de 45 dias, período após o qual realiza-se o empilhamento, 

baldeio e transporte até as unidades de consumo. 

A partir de 2005 verifica-se uma substituição gradual da lenha pelo uso do cavaco 

nas agroindústrias, o que ilustra a introdução de tecnologia no processo produtivo. Há duas 

maneiras de produzir o cavaco. Na primeira, as toras são levadas ao pátio das indústrias, quando 

são transformadas em cavaco pelos picadores e, na segunda, o cavaco é produzido próximo das 

árvores por equipamento móveis, o que reduz o “desperdício” em cerca de 10%, pois toda a 

madeira é aproveitada. Além do maior rendimento, o aumento dos cavacos em relação às toras 

deve-se à facilidade operacional devido à mecanização e à maior homogeneidade na queima. 

As mudanças que acompanharam a dinâmica temporal da eucaliptocultura no 

Sudoeste de Goiás estão relacionadas, assim, à criação novos equipamentos, à ampliação de 

serviços, à difusão de técnicas e tecnologias e às transformações no processo operacional de 
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produção dos subprodutos, um conjunto de fatores que resulta do imbricamento de atores 

regionais e processos mundiais. 

 
3.5 Finalidades da produção 

 
 

Dentre as finalidades da produção do eucalipto no Sudoeste de Goiás, pontuam-se, 

em ordem decrescente de importância: 

– energia, como lenha, cavaco e carvão vegetal; 

– matéria-prima para a produção de maravalha, para uso nas granjas de aves e suínos; 

– matéria-prima industrial, para a fabricação de postes; 

– uso ambiental, para quebra-vento, barreira sanitária e recuperação de área degradada. 

Estima-se que, em 2015, entorno de 98% da produção de eucalipto no Sudoeste de 

Goiás era destinada ao uso como energia, principalmente associado ao consumo das 

agroindústrias de grãos, por meio de madeira em tora seca, utilizada como lenha, e cavacos. 

Cerca de 80% da madeira era utilizada em tora e 20% em forma de cavacos. Há, ainda, um 

percentual baixo transformado em carvão vegetal para venda nos mercados. 

As Figuras 3.22 e 3.23 apresentam a produção de lenha, no município de 

Serranópolis e de cavaco em campo. Notadamente, o processo de cavaqueamento representa 

um avanço em relação à produção de lenha na região, indicando o incremento técnico gradual 

na eucaliptocultura mas, ao mesmo tempo, a redução de empregos na atividade. 

A produção de carvão vegetal é feita em pequenas unidades, que produziam cerca 

de 150m³ ao mês, em 2015, a partir de 300m³ de madeira de eucalipto, o que corresponde a 

aproximadamente um hectare ao mês convertido em carvão vegetal. Em Jataí foram 

identificadas duas unidades dessa natureza, cujas imagens são apresentadas na Figura 3.24. 
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Figura 3.22 – Lenha empilhada no campo, em Serranópolis, e transporte para a indústria 

 
Fonte: a autora, em 04/05/2016. 

 

Figura 3.23 – Produção de cavaco no campo e disposição do cavaco no pátio da indústria 

 
Fonte: http://www.grupocomelli.com.br/galerias.php. 

 

Figura 3.24 – Unidade produtora de carvão vegetal de eucalipto no município de Jataí 

 
Fonte: a autora, em 01/09/2016. 

http://www.grupocomelli.com.br/galerias.php
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Quanto aos postes e dormentes de eucalipto no Sudoeste de Goiás, há aqueles que 

provêm de outros lugares e aqueles produzidos e tratados na região. Estima-se que 70% da 

madeira para essa finalidade esteja no primeiro grupo, em que o eucalipto é adquirido, 

principalmente em Minas Gerais, nos municípios de Belo Horizonte, Curvelo, São Gonçalo do 

Abaeté e João Pinheiro e comercializado em lojas agropecuárias e madeireiras. 

Há ainda, unidades de tratamento de eucalipto, por meio de autoclave. A principal 

delas localiza-se em Rio Verde e comercializou, em média, 350 m³ de madeira por mês no ano 

de 2015, com matéria-prima proveniente de Rio Verde e outros municípios próximos à 

microrregião Sudoeste de Goiás, como Caçu, Cachoeira Alta e Iporá. Segundo o proprietário, 

desde 2010, quando a empresa começou a funcionar, a oferta de madeira é alta, porém 

inadequada. Para a produção de bons postes, é necessária espécie, como a Corymbia citriodora, 

e manejo adequados. A grande oferta, entretanto, é de clones de eucaliptos grandis. 

Além da incoerência entre oferta e procura, há outras questões, como a desconfiança 

do produtor em relação ao uso do eucalipto, considerado pelos produtores como uma madeira 

não nobre, de tempo curto, e a redução das cercas. Municípios com maior área de pecuária 

compram mais. 

A Figura 3.25 retrata unidade de fabricação de postes, em Rio Verde, e postes, 

provenientes de Minas Gerais, empilhados em loja agropecuária de Jataí. 

As outras formas de utilização do eucalipto é como quebra-vento, especialmente 

em áreas de lavoura e beira de rodovias e barreira sanitária, no entorno de granjas de suínos e 

aves. A Figura 3.26 mostra, na primeira imagem, eucalipto em torno de granjas, em Mineiros, 

e como quebra vento em área de lavoura, ao lado da GO 183, em Jataí. 
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Figura 3.25 – Unidade de tratamento de eucalipto para postes, em Rio Verde, e postes 

mineiros para revenda em Loja Agropecuária em Jataí 

 

Fonte: a autora, 2016. 

 

Figura 3.26 – Utilização do eucalipto como barreira sanitária e como quebra vento, 

respectivamente nos municípios de Rio Verde e Jataí 

 
Fonte: Google Earth (2016) e autora, em 20/07/2016. 
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4 COMPREENDENDO O ESPETÁCULO: DINÂMICA ESPACIAL DA 

EUCALIPTOCULTURA NO SUDOESTE DE GOIÁS 

 
A espacialização e a reconfiguração espacial têm como variáveis o espaço herdado, 

o sistema técnico, a finalidade da produção, mas a sua força motriz está nos atores. No caso do 

espaço herdado da agricultura modernizada do Sudoeste de Goiás, engendrado a partir da 

década de 1970, os protagonistas, agentes hegemônicos, estão ligados à produção de carnes e 

grãos e ao capital agrícola-industrial-financeiro, que constituem, portanto, a estrutura 

socioeconômica, que demandou funções – produção de energia –, materializadas em formas – 

plantações de eucalipto, dentre outras. 

O texto a seguir trata do processo de espacialização da eucaliptocultura, dos 

arranjos espaciais resultantes e da reconfiguração do espaço herdado no Sudoeste de Goiás. 

 
4.1 Os atores e os atos: o processo de espacialização da eucaliptocultura 

 
 

Comparativamente ao Brasil, a produção de eucalipto no Sudoeste de Goiás é 

recente. Os dados da PEVS/IBGE mostram que, em 1990, o município de Jataí, único do 

Sudoeste com informações sobre silvicultura, produziu 3.000 m³ de lenha, o principal produto 

sudoestino. Esses dados, apresentados na Figura 4.1, mostram que o valor da produção que 

advém da extração vegetal foi paulatinamente sendo reduzido ao mesmo tempo em que o valor 

da produção silvicultural foi crescendo. 

Os dados sinalizam que o valor da extração vegetal elevou-se entre 2003 e 2009, 

período em que a produção agroindustrial da região, especialmente de Rio Verde, já era alta, 

pois instalaram-se ou foram ampliadas grandes agroindústrias, como a Cargill, a Perdigão, a 

LDC e a Comigo, juntamente com as quais instalaram-se pequenas indústrias e empresas de 

serviços. A principal fonte de energia nesse processo ainda era a lenha nativa. 

Nesse período, os agricultores “modernos” já haviam se apropriado das áreas de 

chapadão e solo argiloso de Rio Verde, Jataí, Montividiu e Chapadão do Céu, mais propícias 

ao modelo agrícola mecânico e químico adotado no Cerrado, demonstrando a importância de 

se considerar o arranjo espacial, inclusive as característcias físicas, para compreender a 

seletividade e a espacialização das atividades produtivas. Até mesmo as áreas marginais desses 

municípios, por estarem próximas às infra-estruturas, já haviam sido desmatadas e estavam 

ocupadas predominantemente com pecuária. 
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Figura 4.1 – Valores da produção da extração vegetal e da silvicultura no Sudoeste de Goiás e 

quantidade produzida de lenha da silvicultura em Rio Verde (GO), entre 1994 e 2014 

 
Fonte: PEVS (IBGE, 2015). Organização da autora. 

 

Assim, a extração vegetal era vinculada ao desmatamento de áreas marginais dos 

municípios de grande extensão territorial e nos quais predomina o solo arenoso, como 

Caiapônia, Doverlândia, Mineiros e Serranópolis, que responderam pela maior parte desse valor 

extrativista. Em 2005, por exemplo, 82% do valor da extração vegetal, ou mais de 29 milhões 

de reais, foram gerados nesses quatro municípios, provenientes exclusivamente da produção de 

carvão vegetal e lenha. Nesses anos, era grande a presença de carvoarias nesses municípios. 

A consequência desse processo, além da redução significativa de áreas vegetadas 

com diferentes tipos de Cerrado, foi a incorporação daqueles municípios à produção regional 

mais moderna, ainda assim marginalizada, com pecuária tradicional agrícola modernizada, isto 

é, com pastagem plantada e algum nível de mecanização e correção do solo. 

O valor da produção silvicultural, por sua vez, elevou-se em ritmo contínuo, mais 

intenso a partir de 2010, e diretamente proporcional à produção de lenha do município de Rio 

Verde, demonstrando o papel central que os atores desse município desempenham no cenário 

da eucaliptocultura regional. 

Em síntese, a partir do ano de 2003, o crescimento da produção agrícola em toda a 

região, e agroindustrial, sobretudo em Rio Verde, promoveu o aumento da demanda energética, 

que foi atendida pelos produtos de extração vegetal dos municípios da região nos 
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quais predominam áreas marginais. É esse o marco, também, da expansão das áreas plantadas 

com eucalipto no entorno de sua demanda mais próxima, a cidade de Rio Verde. A partir de 

2010, verifica-se a inversão, quando é reduzida a extração vegetal e cresce a produção 

silvicultural, pois as áreas plantadas com eucalipto nos anos anteriores começam a ser cortadas 

e a produzir a lenha necessária para atender à demanda. 

No ano de 2014, as informações oficiais (IBGE, 2016) permitem afirmar que a 

produção silvicultural do Sudoeste de Goiás era exclusivamente baseada no eucalipto, para a 

finalidade de produzir lenha, com a concentração da ordem de 96,6% no município de Rio 

Verde, confirmando a polaridade regional do município. 

O mapeamento dos eucaliptais no Sudoeste de Goiás, realizado para uma série de 

2000 a 2015, corrobora parte das informações do IBGE, relativas ao início e ao crescimento da 

produção que, assim como para outras culturas, deve-se à incorporação “modernizadora” de 

novas áreas e ao aumento da produtividade, dois aspectos fundamentais que serão tratados 

adiante. 

Portanto, a espacialização da eucaliptocultura no Sudoeste de Goiás, encenada a 

partir da década de 1980, resulta da necessidade de atender à demanda por energia e deve-se à 

atuação principal da Comigo. A partir dos anos 2000, com o crescimento da demanda energética 

promovido pela consolidação agroindustrial, polarizada em Rio Verde, e com a instalação da 

Perdigão, ampliam-se as áreas plantadas com eucalipto, processo que atinge o auge no ano de 

2010. A abertura da unidade da Perdigão em Mineiros, a escassez de lenha nativa, expectativa 

de mercado e preço e os programas de financiamento florestal impulsionam o crescimento e a 

expansão dos plantios para o oeste da região, conduzidos por diferentes tipos de produtores. 

 
4.1.1 O papel pioneiro e hegemônico da Comigo 

O enredo da eucaliptocultura no Sudoeste de Goiás é protagonizado pela Comigo, 

pois a cooperativa iniciou a implantação de eucaliptais em escala comercial, estimulou o início 

e o aumento da produção regional, é a maior revendedora de subprodutos do eucalipto e de 

insumos para a eucaliptocultura e a segunda maior produtora e consumidora de eucalipto na 

região. 

No início dos anos 1980, a Comigo ampliou a capacidade de armazenamento de 

grãos e inaugurou a indústria de esmagamento de soja, o que gerou aumento por demanda 

energética, naquele período atendida por lenha nativa e lenha proveniente de eucalipto e pinus 
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de outros estados. Nesse contexto, a diretoria da cooperativa resolveu adquirir uma área para 

produzir eucalipto e garantir o abastecimento industrial. Em 1984, a Comigo adquiriu uma área 

a 23 km ao sul da área urbana de Rio Verde e iniciou e produção de mudas e o plantio de 

eucalipto a partir de sementes, cuja produção começou a ser colhida em 1989, para abastecer a 

recém-criada indústria de esmagamento de soja. 

Gonçales (2001, p. 133) desenvolve trabalho focado na Comigo e assim descreve 

sua atuação no setor florestal: 

 
Em função da crescente escassez de lenha na região, foi implantada em julho de 1984 

a COMIGO FLORESTAL I, que possui uma área de 1250 ha dos quais 892,7 

encontram-se formados com eucaliptos. [...] A partir de 1989, centenas de toneladas 

de lenha começaram a ser obtidas para consumo nas caldeiras de secagem, 

esmagamento de grãos e refino de óleo. Tentando ser auto-suficiente foi implantada a 

COMIGO FLORESTAL II, em dezembro de 1993, que possui no total de 1.145,97 

ha, os quais são utilizados exclusivamente para reflorestamento com eucaliptos a fim 

de atender a demanda de lenha do complexo industrial de Rio Verde e parte dos 

entrepostos, com uma área reflorestada de 811,505 ha. Até este ano de 2001, somente 

nesta área – nos termos da empresa – serão produzidos em torno de 270 mil m³ de 

material energético, cumprindo com seu objetivo de ser auto-suficiente em lenha. 

 

A Comigo Florestal I está situada 23 km ao sul da área urbana de Rio Verde, em 

uma depressão interior de relevo suave ondulado a ondulado, em altitudes em torno de 700m, 

esculpida em arenitos e recoberta com solos arenosos, formada pelos afluentes do rio Verdão, 

no extremo leste do Sudoeste de Goiás. Adquirida em 1984, a área era ocupada por pastagens. 

Atualmente tem uma área total de 2.528 ha, com 1.765 ha plantados com eucalipto, o que 

representa 70% da área total. 

O aumento da demanda industrial, paralelo à escassez de lenha nativa e à 

obrigatoriedade legal de suprimento energético, resultou na aquisição de novas áreas, 

especialmente no entorno da área principal da Florestal I. Mas em 1993, a Comigo adquiriu 

mais terras e implantou a Comigo Florestal II, a apenas 8 km da indústria. A oeste da área 

urbana de Rio Verde, essa nova área possui, predominantemente, solo argiloso, relevo plano 

em chapadão, altitude em torno de 800m, e uma excelente logística, ao lado da BR 060. Naquele 

período, parte da área era cultivada com lavoura e outra parte era coberta por mata. Em 2017, a 

Florestal II possuía 880 ha plantados com eucalipto, isto é, 74% do total da área, que é de 1.182 

ha. 

Com a implantação da Florestal II, o viveiro foi transferido para a área mais próxima 

da cidade, facilitando a locomoção dos 15 funcionários que ali trabalharam até 2015, quando a 

cooperativa decidiu fechar a produção comercial de mudas. Nesse período de 20 
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anos, a produção de mudas oscilou anualmente de acordo com a necessidade de plantios de 

novas áreas, mas produziu em média 800 mil mudas a partir dos anos 2000. As mudas que 

inicialmente eram produzidas a partir de sementes passaram a ser clonadas e a cooperativa 

pagava os direitos de reprodução de cultivares aos proprietários dos registros. 

No início dos anos 2000, a escassez energética na região fazia com que a Comigo 

comprasse lenha de eucalipto e pinus, especialmente de Minas Gerais e Mato Grosso do Sul. 

Por isso, a Comigo também teve papel fundamental na incursão geral do eucalipto no Sudoeste 

de Goiás. Conforme ressaltaram alguns entrevistados, a cooperativa proporcionou palestras, 

workshops e dias de campo, trazendo profissionais da Universidade de São Paulo (USP), mais 

especificamente da ESALQ para seus eventos, como a Tecnoshow42, e incentivando o plantio 

de eucalipto, sobretudo como uma renda extra, “poupança verde” e como aproveitamento de 

áreas impróprias para outros fins, entre os seus cooperados. Ademais, o viveiro revendia mudas 

aos cooperados. 

Consequentemente, os cooperados e outros proprietários de terra iniciaram o plantio 

de eucalipto no município de Rio Verde, especialmente em “áreas marginais”, denominação 

dos entrevistados dada as áreas com solos arenosos não aproveitados para as culturas mais 

praticadas na região. 

Em 2005, a Comigo comprou mais terras e implantou a Florestal III, a 27 km ao 

norte da unidade industrial. Localizada em chapadão, relevo plano e solos argilosos, essa 

unidade alcança altíssima produtividade. Em 2017, possuía 1.634 ha plantados com eucalipto, 

o que representa 72% da área total, que é de 2.267 ha. 

Por fim, em 2007, a Comigo adquiriu mais terras a 50 km a sudoeste da sua unidade 

industrial, inaugurando a Comigo Florestal IV. A maior parte da área era ocupada por pastagens 

de boa qualidade, em solos arenosos, altitudes em torno de 630 metros e declividades 

acentuadas, na bacia do rio Doce, no interior da depressão interplanáltica do rio Claro. Após a 

aquisição de mais duas glebas de terra próximas, a área total da Florestal IV é de 884 ha, 62% 

dessa ocupada com eucalipto, ou seja, 550 ha. 

A aquisição de terras da Comigo, que imobiliza capital e não é praticada por 

empresas que têm alto consumo de produtos do eucalipto na região, é justificada porque a 

política de arrendamentos e parcerias “não deu certo”, conforme relato dos diretores da 

cooperativa. Segundo eles, os cooperados exigiam um percentual acima da média para 

realização da parceria, tornando mais barata a aquisição de terras que foram adquiridas com 

 

42 Evento realizado anualmente pela Comigo, em Rio Verde, desde 2002. 
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preços razoáveis e boas condições de negociação. Além disso, as terras serviram de garantia 

para vários financiamentos realizados pela Comigo. Por fim, a obrigatoriedade legal do 

suprimento florestal soma para a implantação de áreas próprias. 

A Figura 4.2 apresenta diferentes aspectos em duas áreas florestais da Comigo. As 

duas primeiras fotografias mostram paisagens com eucalitptos de diferentes idades e em área 

plana e suave-ondulada, ambos em solos arenosos, na fazenda São Tomaz, ou Florestal I. O 

aspecto dos eucaliptais é homogêneo, quase não há falhas nas plantações e o porte das árvores 

é superior à média regional, o que é comprovado pelas medidas do Diâmetro à Altura do Peito 

(DAP). As fotos seguintes apresentam parte do Programa Cooperativo TECHS (Tolerância de 

Eucalyptus Clonais aos Estresses Hídrico e Térmico) e a espessa camada de serapilheira sob 

eucalipto em área plana. A espessura da serapilheira nos eucaliptais da Comigo também  foram 

superiores aos valores medidos na maior parte dos outros estabelecimentos visitados. As três 

últimas fotos retratam a Comigo Florestal II, onde os eucaliptos são cultivados nos chapadões 

de solos mais argilosos, assim como o viveiro da Comigo e a cultivar que está sendo 

desenvolvida pela cooperativa, demonstrando também a capacidade de inovação técnica da 

cooperativa. 

Além dessas áreas em Rio Verde, a Comigo tem outras áreas, em Caiapônia, 

Doverlândia e Jataí. A maior delas está em Doverlândia, onde 63 ha foram plantados em 2012, 

em área anteriormente usada com pastagem, para abastecer o entreposto localizado em 

Caiapônia, município vizinho. A área de Caiapônia é constituída por apenas 10 ha, plantados 

em três glebas, nos anos de 2009, 2015 e 2016. Os eucaliptais nos dois municípios foram 

implantados em áreas de solos arenosos, mais baratas que aquelas ao sul da região. A gleba de 

Jataí é pequena e mais antiga, apenas margeando o entreposto desse município. 
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Figura 4.2 – Imagens da Comigo Florestal I e da Comigo Florestal II, em Rio Verde 

  
Fonte: a autora, em diferentes datas. 
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O técnico agrícola Wilton de Lima Castro, ex funcionário, e o engenheiro florestal 

Ubirajara Silva de Oliveira, gerente florestal da empresa, vivenciaram as transformações 

produtivas dos eucaliptais da Comigo ao longo de mais de 30 anos. Com base em seus relatos 

e descrições, é possível pontuar que a cooperativa alcançou notáveis aumentos de 

produtividade, como será apresentado na Figura 4.3, em função de alguns fatores: 

– qualificação profissional: a cooperativa investiu em aperfeiçoamento operacional dos 

trabalhadores de campo, incluindo melhoria na segurança do trabalho, formas de 

reconhecimento, incentivo à alfabetização, escolarização e qualificação dos empregados, além 

da contratação e formação de profissionais administrativos e de gestão; 

– melhoramento genético das plantas: houve substituição gradativa das mudas provenientes de 

semente pelas mudas clonadas, o que aumentou de 20 a 30% a produtividade. A produção de 

mudas em viveiro próprio foi realizada entre 1994 e 2015. Atualmente, o viveiro opera apenas 

com alguns experimentos, inclusive o primeiro clone próprio; 

– adequação no espaçamento das árvores: foram testados vários espaçamentos, tais como 3 x 

3m, 2 x 1,5m, 3 x 1,4m, 3,2 x 2m, com a finalidade de aumentar a produtividade, facilitar a 

operação das máquinas e a reforma da área, adequar às espécies e aos clones; 

– melhoramento no manejo do solo: os pioneiros da eucaliptocultura na Comigo tinham poucas 

informações e acreditavam que o eucalipto “dava onde se plantasse”, de acordo com os 

entrevistados. A partir de 1993, buscaram informações e inovações, como a melhoria no sistema 

de adubação e a implantação de cultivo mínimo; 

– adequação do manejo florestal: a experiência adquirida com o cultivo permitiu à Comigo 

melhorar as operações de plantio e de condução da rebrota, decidir pelo cultivo de dois ou três 

ciclos e prevenir e combater pragas e doenças; 

– melhoramento dos equipamentos: a maior parte dos equipamentos utilizados na 

eucaliptocultura não eram específicos para essa finalidade. A cooperativa foi adquirindo 

máquinas e implementos agrícolas que melhoraram a produtividade, especialmente no corte. 

Portanto, a Comigo está na vanguarda do processo de produção regional, 

chegando a alcançar rendimentos superiores a 400m³/ha em glebas de clones bem adaptados e 

solos argilosos. A Figura 4.3 apresenta dados da produtividade média nas áreas da Comigo. É 

possível observar a tendência crescente de produtividade, embora haja queda em alguns anos, 

motivada por um conjunto de fatores, tais como a concentração de cortes de segundo ciclo e 

cortes de parcelas resultantes de anos menos chuvosos. 
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Figura 4.3 – Produtividade média, em estéreo43/ha, dos eucaliptais da Comigo, em Rio Verde, 

entre 2005 e 2015 

 
Fonte: Informações coletadas na cooperativa, em 2016. Organização da autora. 

 

Além do aumento da produvidade, a cooperativa foi, paulatinamente, ampliando 

sua área plantada, atingindo o total de 4.829 ha em 2013, o dobro de 2005, quando havia 

2.415 ha plantados. A Figura 4.4 mostra as áreas plantadas e colhidas pela Comigo, entre 2005 

e 2015. Pelos dados pode-se constatar que a área colhida aumentou progressivamente e 

proporcionalmente ao total plantado, embora a área plantada, mas não colhida, tenha aumentado 

de 2.100 para 4.000 ha, indicando grande reserva energética. 

 

Figura 4.4 – Área plantada total e área colhida pela Comigo, em Rio Verde, entre 2005 e 2015 

 
Fonte: Informações coletadas na cooperativa, em 2016. Organização da autora. 

 

 

 

 
43 Estéreo, ou metro estéreo, é uma medida de volume para madeira, que corresponde  ao volume de uma pilha  

de madeira de um metro cúbico e os espaços vazios entre as toras. 
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A Figura 4.5, apresenta a produção de lenha de eucalipto pela Comigo. Pode-se 

verificar que em dez anos a cooperativa aumentou mais de 4,6 vezes a produção de lenha, 

passando de 95.778 m³ para 439.900m³, embora tenha aumentado 2,6 vezes a área plantada, o 

que corrobora a importância do aumento da produtividade, via incorporação técnica, nesse 

período. Ainda merece destaque a informação de que a lenha produzida pela Comigo represente 

65% da lenha produzida por Rio Verde, considerando os dados de produção de lenha do IBGE 

(2015). 

 

Figura 4.5 – Produção de lenha de eucalipto pela Comigo em Rio Verde, entre 2005 e 2015 

 
Fonte: Informações coletadas na cooperativa, em 2016. Organização da autora. 

 

 

Conforme foi assinalado na aplicação das entrevistas e questionários, havia a 

expectativa de que a Comigo comprasse a lenha dos cooperados, o que incentivou muitos 

produtores a plantarem eucalipto. A autossuficiência adquirida pela cooperativa acabou 

frustrando muitos daqueles que acreditavam no mercado garantido à sua produção. Ainda 

assim, a Comigo adotou uma política de aquisição de lenha dos cooperados, em torno de 10% 

do volume total demandado na sua unidade industrial, além da compra de lenha dos cooperados 

para prover os secadores de grãos da cooperativa. 

Enquanto os secadores de grãos são abastecidos com lenha comprada dos 

cooperados, o eucalipto das áreas próprias é transportado até o pátio da indústria, onde é 

transformado em cavaco e abastece as caldeiras. Essa forma de organização do processo 

produtivo é diferente daquela das grandes empresas da região, que vêm substituindo 

gradativamente o consumo de lenha por cavaco, mas realizam o cavaqueamento em campo. 
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Na Comigo, em 2017, após o corte mecanizado também realizado com Feller- 

Buncher, os trabalhadores realizam o desgalhamento das árvores, com machadinho, no local; 

outra máquina equipada com grua44 realiza o corte – traçamento das toras – no comprimento de 

5,5m e o empilhamento da madeira que, depois, é novamente empilhada pela máquina à beira 

dos carreadores45, para ser carregada nos caminhões por um conjunto auto-carregável. A Figura 

4.6 apresenta etapas desse processo. 

 
Figura 4.6 – Imagens da sequência do ciclo operacional de colheita de eucalipto realizado pela 

Comigo em 2017 

 
Fonte: a autora, em 01/05/2017. 

 

As etapas desse ciclo operacional foram mudando ao longo do tempo e melhorando 

a produtividade. Até por volta de 2004, várias etapas eram realizadas manualmente e com 

trabalhadores da Comigo. Aos poucos, as etapas foram sendo mecanizadas e terceirizadas, 

restando para os trabalhadores da Comigo apenas o baldeio das toras. Embora isso tenha 

reduzido o número de trabalhadores, etapas extremamente exaustivas e perigosas, como o corte 

com motosserra e o carregamento manual – de toras de menor comprimento – foram 

mecanizadas e a duração do ciclo operacional foi reduzida. 

 

44 A grua é um tipo de guindaste, isto é, um equipamento utilizado para a elevação e a movimentação de cargas e 

materiais pesados. 
45 Estradas entre os talhões de eucalipto utilizadas para o transporte da madeira. 
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Nesse modelo adotado pela Comigo, todos os galhos e folhas são deixados na área, 

melhorando a proteção, a curto prazo, e a nutrição do solo, a longo prazo. No passado, era usado 

o rolo-faca para quebrar os galhos, mas hoje, o trânsito das máquinas sobre a área  já é suficiente 

para incorporar parcialmente os resíduos ao solo. 

Esse modelo operacional adotado pela Comigo mantém a cobertura do solo, o que 

diminui o impacto da chuva e aumenta a capacidade de infiltração, reduzindo as perdas de solo 

e água por erosão, estabiliza a temperatura do solo, favorecendo os processos biológicos, 

mantém a umidade do solo em função da diminuição da evaporação, colabora para civlagem de 

nutrientes, em longo prazo contribui para o aumento do teor de MOS, aumentado também a 

CTC e a estabilidade de agregados do solo e evita a germinação de plantas concorrentes 

(BERTONI; LOMBARDI NETO, 1999). 

 
4.1.2 A expansão espacial do eucalipto 

Os eucaliptais sudoestinos surgem, predominantemente, para atender a função 

energética demandada pelas agroindústrias, em estrutura econômica consolidada, em áreas 

planas a suave-onduladas dos chapadões regionais, muito próximas ao mercado consumidor, 

representado pelas agroindústrias de Rio Verde. 

Os dados oficiais mostram que a partir dos anos 2000 aumentou a produção 

silvicultural no Sudoeste de Goiás. Duas razões explicam esse aumento: a elevação da 

produtividade e o aumento da área plantada. 

A elevação da produtividade do eucalipto, reflexo de um sistema técnico 

mundializado e desenvolvido, porém seletivo, é resultado da adoção de práticas silviculturais e 

de manejo do solo e à disseminação de plantas resultantes de melhoramento genético, 

especialmente entre as empresas produtoras. A implantação de mudas clonadas é o melhor e o 

mais abrangente exemplo desse processo. 

Esse sistema técnico é seletivo e se mostra estreitamente vinculado aos atores que, 

conforme o nível de capitalização, possuíram condições técnicas e financeiras de incorporar, e 

até mesmo de desenvolver, as novas tecnologias. A Comigo sempre esteve na vanguarda 

desse processo e a Perdigão também começou a ter uma papel de grande relevância na região. 

A segunda razão responsável pelo aumento da produção é a incorporação de novas 

áreas. O crescimento da produção de subprodutos do eucalipto no Sudoeste de Goiás foi  

alicerçado,  principalmente,  no  plantio   de   novas   áreas,   sobretudo a  partir  de  2005, 
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conforme mostra a Tabela 4.1. O corte do eucalipto ao final do ciclo, frequentemente de sete 

anos, culminaram no aumento da produção sivicultural a partir de 2012. 

Tabela 4.1 – Total das áreas plantadas com eucalipto nos municípios do Sudoeste de Goiás, 

nos anos de 2000, 2005, 2010 e 2015 
  2000  2005  2010 2015 

Município Área 

(ha) 

Partic. 

Regional (%) 

Área 

(ha) 

Partic. 

Regional (%) 

Área 

(ha) 

Partic. 

Regional (%) 

 Partic. 

Regional (%)  Área (ha) 

Aparecida do Rio Doce - - - - 520 2,63 1.027 3,02 

Aporé - - - - 48 0,24 434 1,27 

Caiapônia - - - - 61 0,3 273 0,80 

Castelândia - - - - 11 0,05 11 0,03 

Chapadão do Céu 11 0,3 23 0,34 1.098 5,57 1.259 3,73 

Doverlândia - - - - - - 74 0,21 

Jataí 224 6,16 567 8,51 1.953 9,95 3.776 11,12 

Maurilândia - - - - - - - - 

Mineiros 5 0,14 5 0,07 2.955 15,00 4.566 13,45 

Montividiu 49 1,35 55 0,83 57 0,29 87 0,26 

Palestina de Goiás - - - - - - - - 

Perolândia - - - - 8 0,04 55 0,16 

Portelândia - - - - 11 0,05 26 0,07 

Rio Verde 3.346 92,04 5.986 89,87 11.911 60,43 13.935,50 41,06 

Santa Helena de Goiás - - - - - - 5 0,01 

Santa Rita do Araguaia - - 22 0,33 22 0,11 2.947 8,72 

Santo Antônio da Barra - - - - - - 128 0,38 

Serranópolis - - 3 0,04 1.053 5,34 5.332,50 15,71 

Total 3.635 100 6.661 100 19.708 100 33.936 100 

Fonte: a autora. 

 

Em 2000 foram identificadas 27 áreas plantadas com eucalipto46, no municípios do 

Sudoeste de Goiás, apresentadas na Figura 4.7. 

Apenas quatro municípios tinham eucaliptais nesse ano. Rio Verde possuía catorze 

dessas áreas, totalizando 3.346 ha plantados ou 92% da produção regional, dos quais, pelo 

menos 2.000 ha pertenciam à Comigo. Os municípios de Chapadão do Céu, Jataí, Montividiu 

e Mineiros também possuíam pequenas áreas plantadas, sempre próximas de agroindústrias, 

armazéns de grãos e granjas. 

Esse arranjo espacial dos eucaliptais em 2000 comprova que a eucaliptocultura tem 

sua incursão no Sudoeste de Goiás promovida pelos mesmos atores que já protagonizam no 

cenário da agroindústria regional consolidada, sobretudo a agricultura de grãos. 

 

46 As áreas de mapeamento são, apenas, áreas contíguas ou muito próximas, não correspondendo a 

estabelecimento agropecuários, propriedades ou parcelas de mesmo produtor. 
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Figura 4.7 – Mapa das áreas plantadas com eucalipto no Sudoeste de Goiás, no ano 2000 

 

Fonte: a autora. 
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Em 2005 foram identificadas 61 áreas plantadas com eucalipto no Sudoeste de 

Goiás, cujas características demonstram que a expansão de áreas esteve vinculada ao setor 

agroindustrial, especialmente à Comigo, à Perdigão e à Cargill. 

O município de Rio Verde possuía 39 áreas plantadas, como se pode observar na 

Figura 4.8, e detinha 90% da área total da microrregião. A Comigo adquiriu novas áreas 

próximas às primeiras e expandiu seus eucaliptais sobre áreas arenosas anteriormente usadas 

como pastagem, na Florestal 1, e áreas de solo argiloso, com lavoura e mata, na Florestal 2. 

Nesse período, a cooperativa ainda trazia de fora parte da lenha que consumia na indústria e, 

por isso, incentivava o plantio entre os seus cooperados, como forma de garantir seu 

abastecimento energético. 

A Perdigão realizou parcerias com produtores e também foi responsável pela 

expansão das áreas em Rio Verde. Dentre as áreas mapeadas, muitas surgiram no entorno de 

granjas. A implantação de eucaliptos pela Perdigão e por outros produtores ocorreu também 

muito próxima às primeiras áreas, ou seja, ficaram concentradas no centro e sudoeste do 

município de Rio Verde, em áreas de solos arenosos, especialmente pertencentes à bacia do Rio 

Doce. 

Jataí, município que permanece como segundo produtor regional, tinha 567 ha com 

eucaliptais, representando 8,5 % da produção sudoestina. As principais áreas plantadas eram 

vinculadas à granjas de aves, suínos e à empresa Cargill, em locais dispersos. 
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Figura 4.8 – Mapa das áreas plantadas com eucalipto no Sudoeste de Goiás, no ano 2005 

 

Fonte: a autora. 
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O período entre 2005 e 2010 foi marcado pela intensificação do processo de 

espacialização da eucaliptocultura no Sudoeste de Goiás, determinando a quase triplicação no 

total da área plantada, o que se deve ao aumento das áreas plantadas pela Comigo, Perdigão, 

Cargill e produtores independentes e à forte incursão dos eucaliptais no município de Mineiros, 

motivada pela instalação de granjas integradas à Perdigão naquele município. 

De tal modo, em 2010 foram identificadas 201 áreas com eucalipto, 76 delas em 

Rio Verde, que quase duplicou a área plantada, mas reduziu sua participação no percentual 

regional, de 90 para aproximadamente 62%, em virtude do aumento da participação relativa de 

Mineiros e Jataí no total da região. 

O município de Mineiros, a oeste, assumiu a posição de segundo produtor de 

eucalipto da região, passando de 5 ha para 2.955 ha plantados, fato explicado pelo crescimento 

agropecuário e agroindustrial, sobretudo a instalação da nova unidade da Perdigão no 

município. 

A expansão para o oeste da microrregião converteu, predominantemente, áreas de 

solos de textura média e arenosa, ocupados com pastagem, inclusive degradadas, para 

plantações de eucalipto, à margem direita do rio Verdinho, na depressão interplanáltica do Rio 

Verde, em relevo suave-ondulado. As imagens do ano de 2010 permitem observar a presença 

de granjas em muitas nas proximidades dos eucaliptais, que servem como barreira sanitária e, 

potencialmente, como fornecedores para aquelas. 

Os dados do Censo Agropecuário de 2006 indicaram haver 5.526 mil pés de 

eucalipto no Sudoeste de Goiás, sendo 32% plantados em estabelecimentos que tinham a 

pecuária como atividade principal, 18% em estabelecimentos de lavoura temporária e 50% em 

estabelecimentos vinculados à exploração florestal (IBGE, 2015). Ainda segundo esses dados, 

99,6% dos estabelecimentos com eucalipto plantado eram de propriedade do produtor, mas, 

infelizmente, não trazem informações quanto ao tamanho das propriedades em que estavam 

essas árvores. 

Até 2010 predominava o plantio de sementes e, a partir daí o plantio de clones, 

especialmente do híbrido Urograndis. Houve melhoramento do material genético que chegou à 

região por consequência da incorporação das tecnologias produzidas em outras regiões do 

Brasil, o que teve como principal resultado a redução do período para o corte das árvores, mas 

também houve aumento de produtividade. 

Se houve melhoramento do material genético, seja pela importação ou produção 

regional de clones, no que diz respeito ao plantio, ao tratos silviculturais e ao manejo florestal 
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e do solo, os avanços não foram evidentes, como afirmam os atores ligados ao setor. O 

espaçamento comum das árvores é de 3x2 m, exceto nas raras áreas de integração silvopastoril, 

onde predominam 10x2 m. Foram identificadas poucas áreas de integração, nos municípios de 

Chapadão do Céu, Jataí, Santa Rita do Araguaia, Serranópolis e Rio Verde. 

Esses avanços no sistema técnico acompanharam os protagonistas da atividade e as 

finalidades mais elaboradas da produção e, por isso, são seletivos espacialmente. As grandes 

empresas e os grandes produtores, no entorno de Rio Verde, substituíram gradativamente a 

lenha por cavaco, mecanizando boa parte das operações de campo. Aos médios e pequenos 

produtores, localizados a oeste da região, praticamente a única tecnologia incorporada foi o uso 

de mudas clonadas. 

As áreas plantadas com eucalipto, em 2010, são apresentadas na Figura 4.9. 
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Figura 4.9 – Mapa das áreas plantadas com eucalipto no Sudoeste de Goiás, no ano 2010 

 

Fonte: a autora. 
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Entre 2010 e 2015 houve um arrefecimento relativo do ritmo de espacialização da 

eucaliptocultura, correspondendo a 72% de aumento em áreas plantadas, embora tenha sido o 

período de maior aumento absoluto dentro da série histórica, com 14.101 novos hectares 

plantados. 

Em 2015 foram identificadas 334 áreas com eucalipto. O município de Rio Verde 

continuou tendo a maior área dentre os municípios do Sudoeste de Goiás, com 46% do total e 

um crescimento 13% da área em relação a 2010. As áreas plantadas com eucalipto em 2015 

estão apresentadas na Figura 4.10. 

Rio Verde e Mineiros incorporam mais 2.024 e 1.611 ha, respectivamente, áreas 

vinculadas direta ou indiretamente às agroindústrias. Somente a Comigo, por exemplo foi 

responsável pela implantação de 700 ha. 

Mas o grande destaque desse período foi o aumento de área ocupada pelos 

eucaliptais em Serranópolis e Santa Rita do Araguaia que, juntos, atingiram 8.279,5 ha em 

2015, ou 24% da produção regional, contra 5,4 % em 2010. 

Essa expansão para o extremo sudoeste da microrregião possui características muito 

particulares, que resultam de ações individuais de latifundiários, ainda que com financiamento 

estatal. Assim, essas novas áreas não visam atender à demanda regional por biomassa vinculada 

às agroindústrias regionais e delineiam um novo perfil de produtor de eucalipto, bem como um 

novo arranjo espacial da eucaliptocultura. 

Serranópolis teve o maior crescimento absoluto em área plantada dentre os 

municípios da região, com aumento de 4.328,5 ha em relação a 2010, assim como maior 

crescimento relativo, 431%. Em 2010 havia onze eucaliptais, enquanto em 2015 havia 39 áreas 

plantadas com eucalipto. Com um total de 5.332,5 ha plantados, Serranópolis tornou-se o 

segundo produtor regional, com 15,79% da produção sudoestina. 

Embora apresente crescimento na produção pecuária e agrícola nos últimos anos, 

Serranópolis constitui o subespaço marginal central do Sudoeste de Goiás. Enquanto a 

agricultura moderna prospera nos chapadões argilosos de Jataí, Rio Verde, Montividiu, Santa 

Helena e Chapadão do Céu, os solos arenosos em relevo suave-ondulado constituem um 

ambiente inadequado para a produção de grãos em Serranópolis, deixando-o à margem e na 

reserva desse cenário. 
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Figura 4.10 – Mapa das áreas plantadas com eucalipto no Sudoeste de Goiás, no ano 2015 

 
Fonte: a autora. 
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Por essas características, além do crescimento impressionante da eucaliptocultura 

no período entre 2010 e 2015, a produção serranopolina se espacializou em um novo arranjo 

espacial, conduzido por produtores independentes das agroindústrias, alicerçado em áreas muito 

arenosas e distantes dos principais consumidores regionais, sob sistemas técnicos muito 

variados, porém de menor rendimento se comparados a Rio Verde. Esses novos arranjos, ao 

mesmo tempo, reconfiguraram e valorizaram os espaços marginais, abrindo uma nova 

possibilidade produtiva para o município, cuja produção agropecuária é baseada na pecuária 

extensiva e na cana-de-açúcar, e para as propriedades, de todos os tamanhos. 

Foram relatados casos de compra e arrendamento de terras em Serranópolis 

especificamente para o plantio de eucalipto, pois o município detém grandes extensões de terras 

arenosas, baratas e subutilizadas com pastagens de baixo rendimento. Esses casos incluem áreas 

grandes, médias e pequenas e comprovam que pequenos, médios e grandes produtores tiveram 

a mesma intenção, a de prosperar com a eucaliptocultura nas áreas marginais de Serranópolis. 

Desse modo, podem-se eleger Rio Verde e Serranópolis, os dois municípios com a 

maior extensão de eucaliptais, como ícones de distintos arranjos espaciais da eucaliptocultura 

regional. A Figura 4.11 apresenta a evolução da área plantada com eucalipto nos dois 

municípios. É fácil constatar como cresceu a produção regional a partir de 2005, ano em que 

ela estava assentada quase exclusivamente em Rio Verde. Enquanto a partir de 2010 a produção 

rio-verdense desacelera, a produção serranopolina toma impulso mas, ali, sob uma configuração 

espacial diferenciada, especialmente por ser não ser diretamente vinculada dos protagonistas 

regionais. 

Santa Rita do Araguaia possuía apenas uma pequena área plantada com 22 ha em 

2010. Essa área incorporou mais 23 ha em 2015, e surgiram sete novas áreas de mapeamento, 

totalizando 2.942 ha, de uma mesma propriedade, que realiza integração lavoura pecuária em 

parte da área. 

Mineiros também amplia 1.611 ha no período, cuja configuração aproxima-se mais 

daquela de Serranópolis do que das áreas iniciais e tradicionais da eucaliptocultura,  quais 

sejam: produtores sem vínculo com a agricultura de grãos e as agroindústrias que convertem 

áreas marginais em plantações de eucalipto. 
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Figura 4.11 – Evolução da área plantada com eucalipto nos maiores produtores do Sudoeste 

de Goiás, entre 2000 e 2015 

 
Fonte: a autora. 

 

Assim, o período entre 2010 e 2015 é caracterizado, principalmente, pela expansão 

da eucaliptocultura sobre áreas marginais para o oeste da região. Portanto, os eucaliptais se 

localizam quase exclusivamente em áreas marginais, tanto nos municípios pioneiros de sua 

implantação, vinculados às agroindústrias, quanto nos municípios de expansão recente. 

Regionalmente, tais áreas compõem a bacia do rio Doce, entre Rio Verde e Jataí, e 

a bacia do rio Verdinho, abrangendo grandes extensões nos municípios de Mineiros e 

Serranópolis. Em nível de propriedade, os subespaços marginais são compostos por áreas não 

utilizadas ou subutilizadas, por conta da declividade acentuada, tipo de solo e/ou estágio de 

degradação. 

Dessa maneira, a incursão da eucaliptocultura, seja em nível local ou regional, 

predomina em áreas de solos arenosos. A Figura 4.12 apresenta as áreas plantadas com 

eucalipto relacionada a textura dos solos no Sudoeste de Goiás. Apenas alguns eucaliptais estão 

em solos de textura argilosa e muito argilosa, que são em duas propriedades da Comigo, em 

áreas no entorno de armazéns rurais ou agroindústrias urbanas e em áreas marginais  dentro de 

propriedades que produzem grãos. 
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Figura 4.12 – Eucaliptais em 2015 e a textura do solo no Sudoeste de Goiás 

 
Elaboração pela autora. 

 

Além de incorporarem solos de textura média a arenosa, os eucaliptais apropriam 

áreas, predominantemente, de pastagens, que respondem por 70% do total convertido em 

eucaliptais, conforme apresentado na Figura 4.13. 
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Figura 4.13 – Uso e cobertura anteriores das áreas plantadas com eucalipto, em hectares*, no 

Sudoeste de Goiás 

 
Elaboração da autora. 

* Considera a mudança de uso na área a partir do ano 2000, por isso, 3.635 ha já eram eucaliptais em 2000, ano 

do levantamento inicial das áreas plantadas. 

 

A conversão de áreas apresenta lógicas distintas em cada município, conforme um 

conjunto de causas, que englobam o espaço herdado – como a caracterização ambiental e 

histórico de apropriação e uso das terras de cada município, a disponibilidade e o preço de terras 

–, os atores e fatores de mercado – o preço da lenha e a proximidade dos centros consumidores. 

Nessa linha, os dois maiores produtores regionais ilustram a diferença de conversão, que é 

apresentada na Tabela 4.2. 

Tabela 4.2 – Uso e cobertura anteriores das áreas plantadas com eucalipto, em Rio Verde e 

Serranópolis 

Uso anterior 
Rio Verde  Serranópolis 

Hectares % Hectares % 

Pastagem 6.147 44,11 4.675 87,67 

Agricultura 4.347 31,19 39 0,73 

Eucalipto 3.418 24,52 - - 

Pastagem degradada - - 488 9,15 

Cerrado - - 130 2,43 

Área urbana 23 0,16 -  

Total 13.935 100,00 5.332 100,00 

Fonte: a autora. 

* Considera a mudança de uso na área a partir do ano 2000, por isso, 3.418 ha já eram eucaliptais em 2000, ano 

do levantamento inicial das áreas plantadas. 

 

Em Rio Verde, no ano 2000, 3.418 ha já abrigavam eucaliptos, pois a incursão da 

eucaliptocultura regional é polarizada pelo município. Até o ano de 2015, 6.147,5 ha de 

pastagem foram convertidos em eucalipto, um valor absoluto importante, mas um valor relativo 

baixo, se comparado aos demais municípios, nos quais o percentual de pastagem convertida em 

eucalipto foi muito superior. Assim, em 4.347 ha de agricultura foi implantado 
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eucalipto, representando 31,19 % do uso anterior dos eucaliptais, refletindo valores absoluto e 

relativo muito altos. Se a eucaliptocultura é uma atividade complementar e tem como lógica 

espacial a apropriação de espaços marginais, a conversão de áreas agrícolas só pode ser 

explicada pela proximidade dos centros de consumo, pois o frete representa cerca de 50% do 

custo da lenha no Sudoeste de Goiás, e pelo alto preço da lenha no período da conversão, que 

ameniza o custo de aquisição ou arrendamento de terras para plantio de eucalipto. Por fim, 

mesmo sendo áreas agrícolas, a maior parte da conversão em Rio Verde ocorreu em solos de 

textura média a arenosa. 

Uma vez que a apropriação agrícola das terras em Rio Verde é antiga, depois do 

ano 2000 nenhuma área de Cerrado foi convertida em eucaliptais. 

Já a apropriação de áreas pela eucaliptocultura em Serranópolis é representativa da 

maior parte dos municípios da região, pois 97% das áreas plantadas com eucalipto eram usadas 

anteriormente com pastagens, sendo 488 ha de pastagens degradadas, além de ter havido 

desmatamento de vegetação nativa para implantação de eucalipto em 130 ha. O baixo preço e 

o uso extensivo das terras em Serranópolis foram condicionantes importantes para a conversão 

de áreas, ainda que essas se localizem distantes dos centros consumidores. 

Os municípios que mais tiveram conversão de vegetação nativa de Cerrado em 

eucaliptais após 2005 foram Mineiros e Jataí, com 192 ha e 143 hectares, respectivamente. 

Os municípios de Maurilândia e Palestina de Goiás não têm eucaliptais em todo o 

período considerado, embora o IBGE (2017) tenha publicado que Palestina de Goiás tinha 500 

ha plantados com eucalipto, no ano de 2015. Ao mesmo tempo, municípios com área 

relativamente grande de eucalipto, como Mineiros, Jataí, Santa Rita do Araguaia, Serranópolis 

e Chapadão do Céu só aparecem como não detentores de eucaliptais no levantamento da 

instituição em 2015, indicando a necessidade premente do mapeamento das áreas em escala 

adequada. 

A Tabela 4.3 apresenta as áreas plantadas com eucalipto no Sudoeste de Goiás na 

comparação de três metodologias. O IBGE apresenta dados de áreas plantadas com eucalipto 

somente a partir de 2014. Segundo esses dados, apenas quatro municípios sudoestinos tinham 

eucalipto plantado naquele ano: Montiviviu, com 1000 ha; Palestina de Goiás, possuía 500 ha, 

Rio Verde, tinha 1600 ha plantados e Santo Antônio da Barra, com 50 ha. Sua metodologia é o 

levantamento de áreas realizado por meio de consulta a informantes, sendo os dados estimados 

e nitidamente arredondados. 
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A metodologia da presente investigação, cujos detalhes constam no Capítulo 1, foi 

realizada com base em imagens de alta resolução espacial, capturando áreas de todos os 

tamanhos, sendo de meio hectare as menores áreas mapeadas. Para algumas áreas não estavam 

disponíveis imagens atualizadas, como é o caso de Serranópolis e Santa Rita do Araguaia. Nesse 

caso, 89 unidades de mapeamento foram geradas sobre as imagens de alta resolução, com base 

nas informações dos produtores, validação de campo e classificação visual nas imagens de 

média resolução espacial. Ainda assim é possível que áreas de eucalipto não tenham sido 

mapeadas. 

Por fim, foi realizado em 2016 o mapeamento por meio de imagens Landsat, com 

média resolução espacial, pela empresa Constoplan – Assessoria Florestal, Ambiental e 

Geoprocessamento, sob pedido do Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial (SEBRAE). 

Essa metodologia não consegue captar áreas pequenas em estágio inicial de cultivo ou após o 

corte e, pode confundir áreas de eucalipto com outras plantadas. 

Tabela 4.3 – Total das áreas plantadas com eucalipto, em hectares, comparando diferentes 

metodologias, nos municípios do Sudoeste de Goiás, em 2014, 2015 e 2016 
Fonte dos dados 

 
Metodologia 

 

Informantes 
Imagens de alta 

resolução espacial 

Imagens de média 

resolução espacial 

 IBGE  Este estudo Sebrae 
Municípios 

   

2014 2015 2015 2016 

Aparecida do Rio Doce - - 1.027 1.061 

Aporé - - 434 388 

Caiapônia - - 273 177 

Castelândia - - 11 - 

Chapadão do Céu - 4.500 1.259 159 

Doverlândia - 1.200 74 187 

Jataí - 3.100 3.776 3.371 

Maurilândia - - - - 

Mineiros - 4.000 4.566 3.919 

Montividiu 1000 900 87 - 

Palestina de Goiás 500 500 - - 

Perolândia - - 55 32 

Portelândia - - 26 46 

Rio Verde 16.000 12.000 13.935 11.310 

Santa Helena de Goiás - - 5 33 

Santa Rita do Araguaia - 4.500 2.947 4.330 

Santo Antônio da Barra 50 48 128 114 

Serranópolis - 1.500 5.332 4.443 

Total 17.550 32.248 33.936 29.570 

Fontes: IBGE (2017); Google Earth (2017) e Constoplan/SEBRAE (2017). 
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Além disso, os dados oficiais do IBGE indicam que o eucalipto é o único gênero de 

árvore da silvicultura no Sudoeste de Goiás, mas nos trabalhos de campo foram detectados 

plantios de outros gêneros, como Acácia no município de Jataí e Mogno africano, em Aparecida 

do Rio Doce, Aporé, Caiapônia, Chapadão do Céu e Jataí. O mapeamento desses gêneros a 

partir da metodologia adotada nesse trabalho é difícil em virtude da confusão visual com 

lavouras permanentes, especialmente plantações de laranja e limão. Portanto, apenas a 

validação de campo é eficiente para esse tipo de mapeamento. 

Na Figura 4.14 são apresentadas algumas imagens em que se visualiza plantios de 

Mogno africano ao lado de eucaliptais, assim como fotografias das áreas na validação de campo. 

O primeiro par de imagens é de Caiapônia e o segundo par é de uma área em Chapadão do Céu. 

 
Figura 4.14 – Imagem de satélite e fotografias de Mogno africano, nos municípios de 

Caiapônia e Chapadão do Céu, respectivamente 

 
Fonte: Google Earth (2016) e a autora, em 10/11/2016 e 03/01/2017. 
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4.1.3 O papel da Perdigão/BRF 

A Perdigão, juntamente com a Comigo, é protagonista dos processos de 

implantação e de crescimento da área plantada com eucalipto no Sudoeste de Goiás, com 

destaque para a expansão dos eucaliptais para o oeste regional. Sua importância deve-se pelo 

fato de possuir a maior área plantada da região, própria e em parceria, estimular o uso de 

eucalipto como barreira sanitária e ser a maior consumidora dos subprodutos do eucalipto47. 

A Perdigão tem um programa de plantação de árvores desde o início da década de 

1980, para fornecer energia e proteção sanitária às granjas. De acordo com Perdigão Hoje 

(2004), assim que o parque agroindustrial de Rio Verde começou a ser planejado, em 1997, teve 

início um projeto de reflorestamento que previa a mesma matriz energética utilizada pelas 

unidades do Sul: a biomassa florestal, com lenha e cavacos (resíduos) de florestas plantadas 

com eucalipto e pinus. Em 2004, 99,5% do vapor e 100% da secagem de grãos nas unidades 

industriais da Perdigão provinham dessa fonte de energia. 

Ainda em 1997, a Perdigão iniciou o processo de aquisição de uma grande área, de 

cerca de dois mil hectares, na fazenda Rio Doce, e outras áreas próprias, que totalizaram por 

volta de 3.000 ha em Rio Verde. De acordo com a Perdigão Hoje (2004, p. 3): 

 
Em Rio Verde, a utilização de madeira própria vai trazer para a unidade uma economia 

da ordem de R$ 2 milhões por ano. A meta inicial era produzir em florestas plantadas 

próprias 50% da madeira utilizada, o que exigiria o plantio de 240 hectares por ano, 

No entanto, com a ausência de florestas na região e a falta de tradição em seu manejo, 

essa projeção foi ampliada, evitando-se, assim, a dependência de terceiros e 

permitindo maior economia no futuro. Com a mudança, passaram a ser plantados 440 

hectares por ano. Até o primeiro semestre de 2005, serão completados 3.180 hectares 

de florestas próprias em Rio Verde. 

 

Note-se que a empresa justifica a implantação de eucaliptais pela “falta de tradição” 

no manejo florestal na região, a prevenção da possível “dependência” de terceiros e a busca por 

redução de custos, ou “economia”, com aquisição de madeira no futuro. 

No início dos anos 2000, a Perdigão começou a realizar parcerias com produtores 

de Rio Verde, nas quais a empresa era responsável pelo plantio e pelos tratos silviculurais até 

os dois anos de idade do eucaliptal. Em troca da terra, o produtor não teria nenhum custo e 

receberia 30% da produção, com garantia de rendimento mínimo de 300 estéreos por hectare. 

O contrato tinha duração de doze anos, com expectiva de dois cortes que, em poucos casos, não 

foram realizados, pois a empresa decidiu replantar. Nesses moldes, foram celebrados 

47 As informações apresentadas nesse item foram repassadas por prestadores de serviço, integrados à Perdigão e 

produtores de eucalipto que vivenciaram e vivenciam a realidade descrita, pois a empresa se recusou a participar 

da pesquisa. 
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cerca de quarenta contratos com médios produtores rurais de Rio Verde, em cujas propriedades 

já existiam granjas integradas à Perdigão. 

Esse tipo de contrato acabou sendo extremamente vantajoso para os produtores, já 

que a implantação e as adubações ficaram sob responsabilidade da Perdigão, o rendimento 

mínimo e a comercialização eram garantidos e a escassez de lenha fez com que o preço até 2010 

fosse alto. Dentre os produtores entrevistados, o contrato rendeu entre R$ 500,00 ha/ano a R$ 

2.000,00 ha/ano, valores considerados muito bons se comparados a outros tipos de produção 

agropecuária regional. 

Além da produção, estima-se que a empresa seja a maior consumidora de eucalipto 

em Rio Verde, gerando uma demanda de mais de 500 mil estéreos de cavaco por ano na unidade 

industrial, além do consumo de maravalha e pellets nas granjas integradas. 

Em 2007, a Perdigão abriu nova unidade industrial em Mineiros, o que foi decisivo 

para a incursão da eucaliptocultura no município, por diversas razões diretas e indiretas: 

– iniciou o plantio de eucalipto em áreas próprias; 

– realizou parcerias com produtores para o plantio de eucalipto, de modo a garantir parte do seu 

abastecimento energético em médio prazo. Nesse caso, comparativamente a Rio Verde, reduziu 

o número de parceiros e aumentou a área plantada em cada parceria; 

– fomentou o cultivo de eucalipto entre os produtores em geral e, principalmente, entre os seus 

integrados; 

– realizou parceria com a instituição universitária de Mineiros, hoje Unifimes, e inaugurou um 

viveiro que comercializou cerca de três milhões de mudas na região; 

– estimulou o plantio de eucalipto como barreira sanitária, obrigatória, nos arredores das 

granjas, familiarizando os produtores com a planta; 

– representou uma expectativa de mercado garantido aos subprodutos do eucalipto, pois 

consumia muita lenha em seu processo industrial; 

– ampliou, mais recentemente, o mercado consumidor de subprodutos do eucalipto quando 

começou a usar maravalha como forragem nas granjas e pellets como aquecedor das mesmas. 

Desde 2005, a empresa usa cavaco. A produção do cavaco em campo é mais 

eficiente do que na fábrica, como faz a Comigo, porque aproveita toda a árvore. Segundo vários 

entrevistados, especialmente um dos proprietários da empresa Comelli, principal empresa de 

prestação de serviços florestais na região, a produção de cavaco em campo aumenta 15% a 

produtividade da lenha. Isso ocorre porque a lenha é constituída apenas pelas 
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toras com determinado padrão de comprimento e diâmetro, mas praticamente toda a árvore 

pode ser usada para fabricar o cavaco no campo. Por consequinte, o cavaqueamento em campo 

utiliza toda a árvore e deixa apenas as folhas sobre o solo. 

O processo operacional de corte adotado pela empresa começa pelo corte com 

Feller-Buncher, arraste com Skidder e empilhamento das árvores para serem transportadas, 

aproveitando-as quase por inteiro para produzir o cavaco em campo. Depois, enleiram os 

poucos resíduos restantes, a fim de facilitar a operação das máquinas. Esse modelo de colheita 

florestal aumenta a produção por área, mas gera poucos resíduos, promove compactação dos 

solos argilosos e a desagregação nos solos arenosos. O conjunto dessas operações é terceirizado 

e as empresas e funcionários terceirizados recebem por produtividade, o que, em parte, segundo 

os entrevistados, explica o modelo adotado. 

Poggiani et al. (1983) já alertavam que a utilização de resíduos florestais deve ser 

bem analisada dos pontos de vista ecológico, silvicultural e econômico, pois os resíduos 

totalizam cerca de 15% do biomassa total, acumulando grande parte dos nutrientes, como N 

(38%), P (37%), Ca (27%) e Mg (35%). Os autores afirmam que “Comparada com a exploração 

convencional, a utilização completa da árvore extrai uma maior quantidade de nutrientes do 

sítio e o baixo conteúdo de nutrientes disponíveis no solo pode tornar-se crítico para as próximas 

rotações” (POGGIANI et al., 1983, p. 33). 

Bellote, Dedecek e Silva (2008) afirmam que a exportação de nutrientes pela 

colheita é um dos fatores a ser considerado quando há preocupação com a manutenção da 

produtividade dos sítios, principalmente em solos de baixa fertilidade. As explorações 

intensivas em rotações curtas, sem previsão de um período mínimo necessário para reposição 

de nutrientes, têm sido apontadas como as maiores responsáveis pelo esgotamento do solo. O 

resíduo da exploração, quando mantido no campo, diminui o impacto da exportação. 

Até por volta de 2010, faltava eucalipto para um consumo crescente, o preço da 

lenha era muito atrativo, assim como o baixo preço das áreas marginais em Mineiros, município 

que tem extensa área territorial caracterizada por solos arenosos derivados de arenitos friáveis 

em relevo suave-ondulado, caracrísticas inadequadas ao cultivo de grãos. Esse cenário refletia 

condições propícias para a expansão e o crescimento da eucaliptocultura. Alguns produtores 

vieram de outros estados para Mineiros, compraram terras, integraram-se à Perdigão e 

plantaram eucaliptos. Outros adquiriram ou arrendaram terras para cultivar eucalipto. O 

resultado foi o crescimento da área plantada a partir de 2007. 
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A Figura 4.15 apresenta algumas áreas integradas à Perdigão, inclusive vistas a 

partir das imagens de satélites. Foram identificadas mais de quarenta unidades de mapeamento 

com eucaliptais no entorno das granjas. 

 
Figura 4.15 – Eucaliptais em granjas integradas à BRF, em Rio Verde e em Mineiros, 

respectivamente 

 

Fonte: Autora e Google Earth (2017). 
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4.2 O cenário transformado: espacialização da eucaliptocultura e reconfiguração 

espacial no Sudoeste de Goiás 

 
A espacialização dos eucaliptais conduzida pelos atores da eucaliptocultura no 

Sudoeste de Goiás resulta em determinados arranjos espaciais, refletida na paisagem. Ao 

mesmo tempo, o espaço herdado sofre um processo de reconfiguração que, nesse caso, se trata 

principalmente de cooptar áreas marginais ao processo produtivo dominante, com uma 

produção complementar, qual seja a produção de energia que viabiliza novas cadeias e fortalece 

as cadeias produtivas já instaladas. 

No ano de 2015 havia 334 áreas de mapeamento com eucaliptos no Sudoeste de 

Goiás, totalizando 33.935 ha plantados, conforme identificado nas imagens e trabalhos de 

campo. 

Oito produtores concentravam 61,6% da área plantada na região, como mostra o 

Quadro 4.1. A soma das áreas das empresas BRFoods, Comigo, Grupo JL, Grupo Cassol, 

Fazenda Dourada, Fazenda Santa Tereza, Fazenda Campo Bom e Cargill totalizaram 20.905 ha 

em 2015. 

Nenhum desses atores é externo, isto é, todos já compunham o espaço herdado do 

Sudoeste de Goiás quando começaram a produzir eucalipto. No caso da Perdigão e da Cargill48, 

a implantação de suas unidades industriais, que demandavam a geração de energia, preconizava 

a possibilidade de produzir ou induzir, por meio de parcerias ou fomento, a lenha de eucalipto. 

Mas nenhuma delas se instalou no Sudoeste com a finalidade principal de plantar árvores, bem 

como esse não foi um fator limitante de sua produção principal, reforçando a coadjuvância e a 

complementaridade da eucaliptocultura nesse cenário. 

A maior parte dos eucaliptais estava em áreas de depressão em relevo suave- 

ondulado, com solos de textura média e arenosa. De modo geral e apenas didático, podem ser 

agrupados, pelo critério de localização, três tipos de arranjo espacial dos eucaliptais no Sudoeste 

de Goiás: eucaliptais da bacia hidrográfica do rio Doce, eucaliptais da bacia hidrográfica do rio 

Verdinho e eucaliptais isolados periféricos. Essas áreas são apresentadas na Figura 4.16. 

Embora o escoamento seja um fator muito importante na eucaliptocultura, os arranjos espaciais 

têm maior correlação com as características do meio físico do que com a logística, não se 

concentrando nas proximidades das principais estradas da região. Isso tende a 

48 A biomassa, geralmente constituída por resíduos, consumida pela Cargill, que não advém de sua produção, é 

adquirida em Minas Gerais ou Mato Grosso do Sul. Dada a grande oferta desse produto nesses estados, o custo 

não é tão elevado. Quanto à Perdigão, tanto o uso de lenha de madeira nativa, quanto a compra de outros produtores 

ou mesmo o uso de outras briomassas. 
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se transformar em um problema, com a substituição do consumo de lenha por cavaco e do corte 

manual pelo mecânico pois, além do peso, o acesso das máquinas às áreas distantes das 

principais estradas em solos arenosos dificulta e encarece muito o preço dos subprodutos. 

Quadro 4.1 – Principais produtores de eucalipto no Sudoeste de Goiás, em 2015 

Produtor/Empresa Município Área (ha) % Regional 

BRFoods Rio Verde e Mineiros 6.500 19,15 

Comigo Rio Verde 4.828 14,23 

Grupo JL Sta Rita do Araguaia, Mineiros e Jataí 3.088 9,10 

Grupo Cassol Rio Verde e Jataí 2.000 5,90 

Fazenda Dourada Serranópolis 1.944 5,73 

Fazenda Santa Tereza Aparecida do Rio Doce 1.027 3,03 

Fazenda Campo Bom Chapadão do Céu 1.014 2,99 

Cargill Jataí 504 1,49 

Total - 20.905 61,60 

Fonte: empresas, mapeamento e informantes. 

 

 

A bacia do rio Doce, cujo rio homônimo divide Rio Verde e Jataí, concentra 50% 

dos eucaliptais do Sudoeste de Goiás. A bacia abrange, ao norte, parte de chapadões com relevo 

plano e solos de textura média e, ao sul, depressão interior com relevo suave-ondulado, ondem 

predominam solos arenosos, de origem arenítica, da Formação Vale do Rio do Peixe, segundo 

o mapeamento de Moreira et al. (2008). Esses eucaliptais estão localizados em um raio de 50 

km dos principais consumidores de lenha – Perdigão, Comigo, Cargill e LDC –, em Rio Verde, 

onde também se concentram as principais estradas, os principais viveiros, fornecedores de 

insumos e prestadores de assistência técnica, plantio, tratos silviculturais e corte mecanizado. 

A maior parte desses eucaliptais foi implantada até 2010, substituindo tanto áreas 

de pastagem quanto de agricultura. Essa primeira área, que abrange o sudoeste do município de 

Rio Verde e o centro-leste do município de Jataí constitui, claramente, o espaço produtivo da 

lenha, a partir de 2012 transformada em cavaco, para as agroindústrias. 

Não se pode afirmar que tenha havido competição entre a eucaliptocultura e outras 

atividades. Ao contrário, a eucaliptocultura teve sua incursão em Rio Verde em áreas marginais, 

tanto em nível municipal quanto em nível de propriedade, nesse último caso, excetuando-se 

áreas adquiridas pelas empresas somente para a finalidade de plantar árvores. 
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Figura 4.16 – Mapa dos arranjos espaciais da eucaliptocultura no Sudoeste de Goiás, em 

2015* 

 
Elaborado pela autora. 

* Os círculos amarelos indicam as principais concentrações de eucalipto plantado na região. 

 

A Tabela 4.4 apresenta dados de área plantada e efetivo do rebanho em Rio  Verde. 

Observa-se crescimento da área plantada com soja, o principal produto agrícola goiano, assim 

como aumenta significativamente o rebanho suíno e os galináceos. As agroindústrias 

processadoras de grãos e de abate de suínos e galináceos têm sua energia 
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baseada na eucaliptocultura. Ao mesmo tempo, o rebanho bovino diminui, porque a agricultura 

e a eucaliptocultura passam a ocupar áreas de pastagem extensiva que, nesse processo, foi 

deslocada para outras áreas marginais da região. Portanto, os dados colaboram para confirmar 

a complementaridade da eucaliptocultura aos produtos dominantes na região, inclusive, 

impulsionando o crescimento da produção daqueles. 

Tabela 4.4 – Áreas plantadas com eucalipto e soja e rebanho bovino, suíno e galináceos em 

Rio Verde, em diferentes anos 
 

Ano 
Eucalipto 

(ha) 

Soja 

(ha) 

Bovino 

(cabeças) 

Suíno 

(cabeças) 

Galináceos 

(cabeças) 

2000 3.346 175.000 440.000 91.000 3.220.000 

2005 5.986 265.000 343.000 317.000 9.460.000 

2010 11.911 265.000 400.000 718.000 12.350.000 

2015 13.935 310.000 328.000 770.000 14.000.000 

Fonte: PAM (IBGE, 2017); PPM (IBGE, 2017). Organização da autora. 

 

Outra área que concentra importante percentual de eucaliptais, em 2015, é a bacia 

hidrográfica do rio Verde, predominantemente assentada em uma depressão interplanáltica, em 

que predominam Neossolos Quartzarênicos originados de arenitos Botucatu, em relevo suave-

ondulado, abrangendo o centro-sul de Mineiros e quase todo o município de Serranópolis. 

Em razão dessas condições naturais, a área foi marginalizada pelo processo 

produtivo dominante, qual seja, a produção de grãos e de cana-de-açúcar, tendo como utilização 

a pecuária extensiva de baixo rendimento. Por décadas essas áreas também se constituíram em 

uma das principais concentrações de vegetação nativa da região. Ali, o preço da terra é muito 

inferior àquele das áreas de chapadão, sendo registradas vendas a R$ 4.000/ha para constituição 

de eucaliptais, enquanto o preço de mercado nas áreas de chapadões argilosos atingem R$ 

50.000/ha. Além disso, essas áreas apresentam diversos níveis de degradação, devido à 

vulnerabilidade de suas condições ambientais frente ao uso agrícola.  São comuns pastagens 

degradadas, voçorocas, áreas descobertas, denominadas areais e cursos d’água assoreados. 

A implantação de eucaliptais ocorreu, predominantemente, a partir de 2010, em 

áreas fragmentadas de pastagem, relacionadas a diversos tamanhos, produtores e destinações, 

sem vínculos com agroindústrias em Serranópolis mas, alguns, vinculados à Perdigão, em 

Mineiros. Distantes dos principais centros de consumo, essa área tem formas e funções 

diferentes daquela primeira área. Essas novas formas na paisagem, marcada pelos eucaliptais 
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em solos arenosos, indica a refuncionalização do espaço herdado, a valorização das terras e a 

cooptação dessas porções do espaço, ainda em reserva, pelo capital produtivo e financeiro. 

Foram relatados casos de compra de terras pela metade do preço antes da 

implantação de eucaliptais, o que se deve a um conjunto de fatores. Mas é possível afirmar que 

o eucalipto, em razão de sua boa adaptabilidade em solos arenosos, simboliza a viabilidade e a 

diversidade produtiva nas áreas marginais, promovendo a valorização das terras. 

O terceiro tipo de arranjo espacial da eucaliptocultura, diferentemente dos dois 

primeiros, não é concentrado espacialmente. Compõe-se de médios e grandes eucaliptais 

isolados espacialmente, localizados nos extremos da microrregião Sudoeste de Goiás. 

Conduzidos em grandes propriedades, muito capitalizadas, sua implantação não foi 

influenciada por Rio Verde e nem apresentam vínculo com agroindústrias de grãos e carnes. 

Destacam-se duas áreas: quase três mil hectares de eucaliptais próximos às 

nascentes do rio Araguaia, no município de Santa Rita do Araguaia – divisa com Mato Grosso 

–, em Neossolos Quartzarênicos originados de arenitos Botucatu; e mil hectares em Chapadão 

do Céu, às margens do rio Aporé, na divisa com Mato Grosso do Sul. 

A madeira resultante do primeiro corte em Chapadão do Céu foi vendida para a 

produção de celulose no Mato Grosso do Sul. A madeira de Santa Rita do Araguaia, em 2017, 

começou a ser comercializada no Mato Grosso. Esses fatos colaboram para demonstrar o 

excesso da oferta madeireira no Sudoeste de Goiás e a existência de arranjos espaciais da 

eucaliptocultura não complementares, indiferentes ou marginalizados espacial e 

economicamente pelo circuito regional de grãos e carnes. 

De todo modo, é notável que, em seu processo de expansão, a eucaliptocultura se 

apropria das áreas marginais. A textura arenosa do solo facilita o desenvolvimento das raízes 

do eucalipto, a baixa exigência hídrica dos clones implantados não torna restrita a baixa 

retenção de água dos solos arenosos, o preço da terra nas áreas marginais é baixo, a 

disponibilidade de crédito para a atividade e o aumento da demanda por energia representada 

pelas agroindústrias compõem um conjunto de fatores que tornam as áreas marginais muito 

atrativas para a atuação dos atores da eucaliptocultura. 

Portanto, a análise dos arranjos espaciais das áreas plantadas com eucalipto no 

Sudoeste de Goiás, entre 2000 e 2015, revela a dinâmica espacial da atividade. A 

eucaliptocultura é implantada pelas e nas proximidades de agroindústrias, protagonistas da 

espacialização, para a produção de energia no município de Rio Verde. A expansão dessa 
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atividade ocorre nucleada pelas primeiras áreas mas, sobretudo entre 2005 e 2010, verifica-se a 

incursão pelas áreas marginais – as depressões – do oeste regional, de maneira bastante 

fragmentada, exceto por quatro concentrações em latifúndios de produtores independentes49, 

para finalidades diversas. A espacialização da atividade por atores com diversos perfis é 

possibilitada pelo nível técnico elevado que, paralelamente, permite a refuncionalização e a 

reconfiguração dessas áreas marginais. Esses atores, desenvolvendo o enredo do agronegócio, 

põem em cena o palco antes marginalizado. 

 
4.3 Roteiro dramático: comédia e tragédia 

 
 

No Sudoeste de Goiás a alta e crescente demanda por energia relacionada à 

importante cadeia produtiva de grãos e carnes consolidada representou a existência de um 

promissor mercado para os produtos florestais, especialmente o eucalipto, devido à sua 

excelente adaptabilidade às diversas condições de solo e clima. 

Nesse cenário, muitos produtores da região foram estimulados a converter áreas de 

pastagem e lavoura em plantios de eucalipto. Para tal, alicerçaram-se em financiamentos 

bancários e contavam com o mercado representado pela demanda energética das grandes 

agroindústrias da região. 

Os dados obtidos junto aos prestadores de assistência técnica, apresentados no 

Quadro 4.2, indicam que: 

– o maior volume de recursos foi liberado no ano de 2012; 

– o município que recebeu maior montante foi Jataí; 

– até 2011 prevaleciam recursos provenientes do FCO e, a partir daí, do ABC; 

– 64% dos projetos foram aprovados para áreas com 50 ha ou menos, que corresponderam a 

16% do total de área plantada e 29% do total de recursos. A área de menor dimensão com 

projeto financiado foi de 6,25 ha, no município de Jataí; 

– 36% dos projetos aprovados foram para áreas com mais de 50 ha, que respondem por 71% 

do total de recursos apropriados. A maior área financiada foi de 1.400 ha no município de Santa 

Rita do Araguaia. 

Entre 2008 e 2012 foi o auge da implantação de eucaliptais. Nesse período, os 

preços do estéreo de lenha chegaram a ultrapassar R$ 100,00, atingindo R$ 160,00 no município 

de Doverlândia, em torno do qual não havia disponibilidade de eucaliptos, e o 

 

49 Produtores não vinculados às agroindústrias. 
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discurso, passado de vizinho a vizinho, era de que a produtividade média era de 300 st/ha, em 

três ciclos de produção. O resultado dessa equação era a obtenção de uma receita superior a R$ 

1.000,00 ha/ano, muito superior à renda pecuária e mesmo da agricultura. 

 

Quadro 4.2 – Projetos de financiamento ao plantio de eucalipto aprovados 

no Sudoeste de Goiás 

Ano Área (ha) Valor financiado (R$) Programa Município 

2008 72 183.000,00 FCO Jataí 

2009 100 344.326,00 FCO Jataí 

 

 
2010 

1.400 2.148.904,80 FCO Santa Rita do Araguaia 

127 400.074,86 FCO Jataí 

45 158.258,61 FCO Rio Verde 

12 48.746,40 FCO Serranópolis 

 

 

 
2011 

182 741.477,10 FCO Aporé 

80 292.400,00 FCO Caiapônia 

133 522.776,15 ABC Jataí 

216 445.998,59 FCO Jataí 

150 617.617,33 ABC Serranópolis 

69 329.374,96 FCO Serranópolis 

 

 

 

 
2012 

20 95.860,00 ABC Aporé 

10 47.930,00 ABC Caiapônia 

264 1.197.057,99 FCO Jataí 

25 99.450,00 FCO Jataí 

208 996.944,00 ABC Mineiros 

790 2.330.000,00 FCO Rio Verde 

225 1.026.127,11 ABC Serranópolis 

 

2013 
356 1.825.942,82 ABC Jataí 

80 456.902,00 ABC Serranópolis 

 

 

 

 

2014 

20 95.860,00 ABC Serranópolis 

89 426.577,00 ABC Serranópolis 

11 55.177,87 ABC Serranópolis 

52 281.441,78 ABC Serranópolis 

50 268.559,00 ABC Serranópolis 

160 901.837,32 ABC Mineiros 

15 88.489,38 ABC Serranópolis 

106 284.539,61 ABC Mineiros 

 
2015 

50 263.650,98 ABC Mineiros 

220 776.617,01 ABC Jataí 

16 95.232,00 ABC Mineiros 

2016 70 368.000,00 ABC Rio Verde 

Fonte: dados obtidos nos escritórios de planejamento e instituições bancárias da região. Organização da autora. 
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Os termos “poupança verde”, “renda extra” e “aproveitamento de áreas marginais” 

foram bastante enfatizados por produtores e trabalhadores entrevistados. Uma música, cujo 

tema reflete essa situação, tornou-se muito popular em 2011. Ela foi citada por diversos 

produtores nas entrevistas. Diz: 

Eu vou plantar uns eucalipto 
Que é pra ver se eu fico rico e você se apaixonar 

Eu vou fazer um planejamento 

Pensando no investimento pra mais tarde nóis casar 

(Matheus Lacerda) 

 

Contudo, a crise econômica na qual o Brasil e o mundo imergiram a partir de 2014, 

que resultaram, entre outros fatores, na redução da demanda madeireira em várias regiões do 

país, subseguida pelo excesso de oferta e redução dos preços, transformou esse cenário. Além 

disso, o período que antecede 2014 é marcado pela alta demanda energética, de todas as fontes, 

o que elevou o preço da energia. A partir de 2014, o preço da energia brasileira é reduzido 

afetando direta e indiretamente o setor de árvores plantadas. 

Ainda que esses fatos tenham reverberado no Sudoeste de Goiás, questões regionais 

tiveram mais impactos na frustação das expectativas vinculadas à eucaliptocultura. Produtores 

regionais falam em crise, cujos motivos pontuam-se: 

– autossuficiência adquirida pelas maiores agroindústrias consumidoras de eucalipto, como a 

Comigo e a BRF, que formaram seus próprios eucaliptais e se tornaram autossuficientes quanto 

à produção de energia; 

– autossuficiência adquirida por consumidores diversos, como pequenas unidades industriais, 

secadores de grãos e empresas sucroenegéticas. Essas últimas, chegando a implantar grandes 

áreas de eucalipto que sequer foram utilizadas, devido ao aumento da produção de bagaço de 

cana, que passou a ser destinado à produção energética; 

– substituição do uso de lenha por cavaco no processo industrial, que reduziu o consumo efetivo 

de madeira; 

– aumento da oferta de bagaço de cana, que tornou o produto mais barato que a madeira e 

estimulou algumas empresas a substituir a lenha por esse produto para gerar energia; 

– redução do preço de subprodutos do eucalipto em outras regiões do país, especialmente em 

Minas Gerais, tornando mais barata a importação do que a utilização do eucalipto regional. 

Esses fatores impactaram profundamente na eucaliptocultura regional, sobretudo 

nos produtores independentes de eucalipto, os quais passaram a não ter expectativa de 

comercializar os seus produtos, a partir de 2015. Tal impacto atinge principalmente os 
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municípios de Jataí e Serranópolis, que possuem mais de nove mil hectares plantados com 

eucalipto, já que os municípios de Rio Verde e Mineiros, os quais também detêm grandes áreas 

plantadas, apresentam elevada demanda por eucalipto vinculada à atuação da empresa 

BRFoods. 

O resultado foi a queda acentuada dos preços e o excesso de oferta de madeira em 

idade de corte. A Tabela 4.5, elaborada com imagens de alta resolução espacial, reflete bem 

essa situação, ao mostrar as áreas plantadas nos municípios do Sudoeste de Goiás, por idade. 

Notadamente, para o conjunto dos municípios houve redução progressiva dos plantios após 

2012, exceto em Santa Rita do Araguaia e em Serranópolis. Embora com variações por 

município, 42% dos eucaliptais na região tinham mais que seis anos de idade em agosto de 

2016, estando já disponíveis para corte50. Em resumo, os dados indicam alta oferta de árvores 

em idade de corte e relativa redução dos plantios a partir de 2013, ou áreas com até três anos de 

idade. 

 

Tabela 4.5 – Áreas plantadas com eucalipto, em hectares, divididas por idade, nos municípios 

do Sudoeste de Goiás, em agosto de 2016 

Município/Idade 
> 6 

anos 
> 5 

< 6 anos 
> 4 

< 5 anos 
> 3 

< 4 anos 
> 2 

< 3 anos 
< 2 anos Total % (GO) 

Ranking 
(GO) 

Apda do Rio Doce 545 354 63 18 30 51 1.061 0,70 34º 

Aporé 74 118 60 92 11 33 388 0,25 66º 

Caiapônia 48 3 38 23 24 41 177 0,11 99º 

Castelândia - - - - - - - - - 

Chapadão do Céu 16 - 28 105 - 10 159 0,10 106º 

Doverlândia - - - 34 123 30 187 0,12 97º 

Jataí 1.388 501 180 653 258 391 3.371 2,22 14º 

Maurilândia - - - - - - - - - 

Mineiros 1.074 117 306 543 349 1.530 3.919 2,59 11º 

Montividiu - - - - - - - - - 

Palestina de Goiás - - - - - - - - - 

Perolândia 23 0 0 0 5 4 32 0,02 164º 

Portelândia - 46 0 0 0 0 46 0,03 152º 

Rio Verde 6.917 1048 1265 833 497 750 11.310 7,47 2º 

Sta Helena de Goiás - 0 0 0 31 2 33 0,02 162º 

Sta Rita do Araguaia 617 467 885 1.072 500 789 4.330 2,86 9º 

Sto Antônio da Barra 16 94 0 0 0 4 114 0,07 114º 

Serranópolis 1.655 259 465 1.336 226 502 4.443 2,93 8º 

Total 12.373 3.007 3.290 4.709 2.054 4.137 29.570 19,5 - 

Fonte: Constoplan/SEBRAE (2017). 

 

 

 

50 A idade para corte pode variar conforme a finalidade da produção, o material genético e o sistema de manejo, 

entre outros. No Sudoeste de Goiás predominam cortes com idades entre seis e sete anos. 
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A partir de 2014, a dinâmica ascendente da eucaliptocultura teve um inflexão, com 

os viveiros e empresas prestadoras de serviço fechando, redução de projetos de implantação e 

dos financiamentos e, portanto, redução do número de trabalhadores empregados na 

eucaliptocultura. 

Outro grande problema nesse contexto é a lacuna existente entre oferta de matéria-

prima e o mercado consumidor, concretizado pela falta de indústrias regionais de transformação 

e pela reduzida oferta de madeira de qualidade para determinados fins. Desse modo, maravalha, 

postes e mourões, madeira serrada, pallets e pellets utilizados no Sudoeste de Goiás são quase 

exclusivamente provenientes de outros municípios de Goiás ou mesmo de outros estados. 

Alguns consumidores lamentaram a ausência de madeira de qualidade e de 

espessura, como a Corymbia citriodora, para fabricação de postes e carvão vegetal. Outros, 

lamentaram a dificuldade em obter madeira em pequenas quantidades para consumo doméstico 

e comercial. Os produtores, por sua vez, argumentam que a madeira de qualidade tem 

crescimento moroso e gera pouco volume, além de reclamar que a o frete em pequenos volumes 

é muito caro. 

Como já constatado pela pesquisadora da Embrapa, Cristiane Fioravante Reis 

(2016), os plantios goianos de eucalipto tiveram uma disseminação “boca-a-boca” entre 

vizinhos, sem profissionalismo. A propagação de “revolucionários” clones, especialmente do 

GG 100 e do “superclone”, sobre o qual pairavam boatos de crescimento espetacular e corte aos 

três anos de idade, representa o espírito pouco profissional, até mesmo amador, que permeou o 

imaginário coletivo e alavancou o crescimento da eucaliptocultura no Sudoeste de Goiás. 

Após um sonho de expectativas e esperanças, simbolizado pelo desejo de 

“enriquecer plantando eucalipto”, alguns produtores acordaram em um pesadelo, lamentando 

que “foi a pior lambança” (P2); “foi a pior besteira que já fiz na vida [...] não quero mais saber 

de eucalipto não” (P38), que se tornou um grande “mico” dizer que produz eucalipto (P57). O 

cenário é ruim e a crise é agravada para aqueles que recorreram a empréstimos bancários, com 

vencimentos emergentes. 
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Somente no ano de 2017, foram detectados oito produtores, cinco médios e três 

pequenos51, que renegociaram dívidas na região, as quais somaram mais de dois milhões de 

reais. Segundo o P19, “só não estamos chorando porque não fizemos financiamento”. 

Apesar disso, alguns produtores apontam que determinados atores tiram vantagem 

da situação. O P29, em cujo estabelecimento agropecuário a plantação estava em situação 

deplorável, as árvores estavam secando, caindo e morrendo e os “outros aproveitaram”, se 

referindo aos “atravessadores” e consumidores. Tal situação se repetiu em outros 

estabelecimentos, em vários municípios. Esses “atravessadores”, por sua vez, argumentam que 

a mão-de-obra e o frete são muito caros, não sobrando quase nada de lucro. 

As grandes empresas também são apontadas como vilãs nesse cenário, pois, dada a 

alta oferta, oferecem preços ínfimos pelos produtos, não realizam contratos de exclusividade, 

negociando com vários produtores ao mesmo tempo, além de trazer produtos de outras regiões, 

como estratégia para reduzir ainda mais o preço. 

Por último, os grandes produtores, geralmente dotados de conhecimento técnico, 

continuam plantando e, inclusive, aumentando a área plantada entre 2015 e 2017, na expectativa 

de que haverá uma nova inflexão positiva do mercado quando esse excedente de oferta diminuir 

e que, sobretudo, os pequenos produtores, decepcionados com a atividade, sairão do mercado 

nos próximos anos. 

Esse desajuste entre oferta e demanda e a ausência de profissionalismo ao nível das 

propriedades são paralelos à falta de planejamento e de organização do setor. Embora em 2017 

algumas organizações em cooperativas e associações estivessem sendo esboçadas para a 

organização da atividade, a grande massa dos produtores independentes, pequenos, que já têm 

problemas de produtividade, continuam à margem desse processo, vivendo um drama. 

A eucaliptocultura é uma atividade econômica seletiva pois é restrita àqueles que 

têm acesso à terra, que têm certo “espírito empreendedor” para encarar uma atividade não 

tradicional no Brasil, e que têm renda extra para suportar um longo período em que as árvores 

só geram dispêndios pois, como diz o P38, “só se for rico pra conseguir esperar sete anos pra 

cortar”. Assim, mesmo para esses produtores restritos, o sucesso da atividade é seletivo. O 

acesso ao capital e às incorporações técnicas, divulgadas como se fossem fáceis, não são, como 

lembra Santos (2006, p. 51) “A escolha do homem comum, em muitas das ações que 

empreende, é limitada.” Em geral, esses produtores encontram-se subordinados aos outros 

atores nessa trama. 

51 Considerou-se pequenos produtores aqueles cujo eucaliptal possuía área inferior a um módulo fiscal do seu 

município. 
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Paradoxalmente, em 2017 coexistem, lado a lado, em porções do espaço herdado 

semelhantes, eucaliptais muito diferentes, conduzidos por atores e mediados por sistemas 

técnicos tão discrepantes, quanto pode ilustrar a Figura 4.17. 

 

Figura 4.17 – Imagens de colheita manual e mecanizada, em eucaliptais 

do Sudoeste de Goiás, em 2017 

 
Fonte: a autora, em 13/05/2017 e 01/06/2017. 
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5 EUCALIPTO: POLÊMICAS E IMPACTOS 

 
 

Perpassando temáticas que vão desde o “mito” de que o eucalipto seca a água do 

solo ao “mico” de enriquecer plantando eucalipto, o texto a seguir aborda polêmicas 

socioeconômicas e ambientais em torno da eucaliptocultura e foca os principais impactos, 

especialmente as mudanças de uso da terra e o comportamento da Matéria Orgânica do Solo 

(MOS), alertando para a vulnerabilidade espacial das áreas marginais, palco privilegiado da 

incursão da eucaliptocultura no Sudoeste de Goiás. 

 
5.1 A apropriação do discurso da sustentabilidade pelo setor florestal 

 
 

As bases da ciência moderna e a mundialização do sistema capitalista de produção 

foram responsáveis pelo “desencantamento do mundo” (CASSETI, 1995) e pela visão da 

natureza externa que, por sua vez, estão no bojo das transformações ambientais pelas quais o 

mundo vem passando. 

A afirmação da necessidade de crescimento econômico legitimou a apropriação 

privada dos elementos da natureza, ora transformados em recursos naturais, o que, em conjunto 

com o espontaneísmo das empresas, culminou com problemas ambientais sérios, como a 

intensificação das mudanças climáticas, a escassez de produtos básicos para alguns, a poluição 

para outros, entre distintos problemas que atingem seletivamente as classes sociais. 

Autores chegaram a afirmar que a escassez da natureza imporia limites ao capital 

(HARVEY, 2011). Entretanto, o que se nota é que a crise ambiental, resultante das ações 

capitalistas, tem se mostrado como potencial para crescimento do capital, e não como barreira. 

Isto é, a classe capitalista se aproveita da crise ambiental, momento em que diversifica a 

produção e cria novas oportunidades de negócio e novos nichos de mercado. 

Nesse contexto, disseminou-se, entre as soluções possíveis, a ideia de 

sustentabilidade ambiental, que originalmente imbricava a redução da desigualdade social e 

espacial ao uso responsável dos elementos da natureza. Contudo, o termo ultrajou o conceito 

original, despiu-se do viés social e foi incorporado à linguagem do setor produtivo, justamente 

a parcela da sociedade responsável pelo desencadeamento dos maiores problemas ambientais. 

Deturpada de seu sentido original, 

 
[...] a noção de sustentabilidade é vista como uma oportunidade de negócio, alicerçada 

pelo marketing e adotada como elemento central da estratégia das empresas. As 

soluções propostas para as crises decorrentes da globalização – entre 
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elas a social e a ambiental – inserem-se na mesma lógica que as provocam, isto é, uma 

solução pelo mercado. Daí por que a sustentabilidade ambiental e a responsabilidade 

social tornam-se peças de um discurso e componente da lógica corporativa e são, 

assim, convertidas em mercadorias (CASTILLO, 2008, p. 408). 

 

Casseti (1995) afirma que a política do “desenvolvimento sustentável” tem como 

interesse permitir a longevidade do sistema, sendo afeita aos interesses do Banco Mundial 

(Bird/FMI), o que evidencia a nítida intenção de apropriação de novas bases econômicas em 

nome da defesa ambiental. 

O viés corporativo da sustentabilidade ainda é atestado pelo uso bastante 

disseminado de expressões como “negócios verdes”, “inovações ambientais”, “negócios 

sustentáveis”, “empresa ambiental”, “fundos verdes”, “economia verde”, “ecoeficiência”, 

finanças ambientais”, “empreendedores verdes”, “fundos éticos de investimentos” e “fundos 

socialmente responsáveis”. 

Esse discurso da sustentabilidade já atingiu todos os setores produtivos, inclusive o 

setor de árvores plantadas, sobretudo porque alguns atributos que lhe são inerentes estão 

valorizados nesse contexto, como a imagem da árvore, a cor verde e os termos “energia limpa” 

e “setor florestal”. 

Segundo Dantas (2013), as empresas criam oportunidades com estratégias de 

marketing, a partir da criação de um mercado de consumo. A primeira condição básica para 

criação do mercado é a criação da necessidade no consumidor, apresentada como um desejo de 

consumir. 

O apelo ambiental, materializado por meio de selos de sustentabilidade, o uso do 

verde, ideias bucólicas, o reforço da imagem da árvore como ícone da ideia de natureza e do 

termo “floresta” estão presentes nos logotipos e propagandas das principais empresas do setor 

de árvores plantadas no Brasil, como ilustra a Figura 5.1. 

Para Castillo (2008), são exemplos da apropriação do conceito de sustentabilidade 

pelas grandes empresas: 

– a criação de Índice de Sustentabilidade Empresarial da Bolsa de Valores de São Paulo; 

– a invenção do Mecanismo de Desenvolvimento Limpo, no Protocolo de Kyoto, que funciona 

com a comercialização de Certificados de Emissão de Gases do Efeito Estufa em bolsas, fundos 

ou por intermédio de Brokers; 

– a criação da Bolsa do Clima de Chicago; 

– a criação do Conselho Empresarial para o Desenvolvimento Sustentável; 

– a criação de certificações ambientais que objetivam atestar a sustentabilidade da produção. 
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Figura 5.1 – Exemplos do apelo ambiental usado pelas empresas do setor de árvores 

 
Fonte: sítios das empresas. 

 

Castillo (2008) ainda apresenta alguns números dos negócios ambientais, em 

dólares: 

– 2,5 trilhões: economia anual de países e empresas ao adotar práticas sustentáveis; 

– 700 bilhões: estimativa de quanto a indústria de energia renovável movimentou em 2010; 

– 100 bilhões: investimentos realizados na indústria de energia renovável em todo o mundo 

em 2006; 

– 30 bilhões: total do mercado de crédito de carbono negociado em 2006. 

No sentido exposto, a produção sustentável não apenas reduz custos, como 

incrementa receitas por meio de produtos reconhecidos como “ecologicamente corretos”, 

geralmente mais caros e acessíveis a uma pequena parcela da população, dotada de 

Suzano 
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“consciência ambiental” e/ou maiores recursos financeiros. Dentre esses produtos, estão os 

selos verdes para a produção “florestal”, obtidos por meio de certificação. O maior problema  é 

que tais selos tornam-se inviáveis financeiramente aos pequenos produtores, como atesta Porto-

Gonçalves (2015, p. 358/359): 

 
Para certificar-se, um produtor florestal, seja uma empresa ou uma comunidade, 

contrata e paga a uma das certificadoras. Constitui-se, assim, um novo mecanismo de 

intermediação que exclui o Estado da regulação do setor e joga todas as suas cartas no 

mercado. Não podia ser mais liberal. 

 

Além de gerar aumento de custos, a burocracia da certificação florestal é seletiva, 

naturalizando a exclusão social, como impedimento de acesso a crédito (LASCHEFSKI, 

2014) por exemplo, e espacial dos que não se adequam. Aqueles que se adequam, por sua vez, 

passam a ter a produção pautada pelo mercado e, assim, seus territórios de produção e 

reprodução controlados externamente por condições que lhe são estranhas, tratando-se de 

mais um exemplo de cooptação capitalista manifesta como única alternativa de sobrevivência. 

Ilustra muito bem essa questão, a realidade de uma associação de produtores rurais 

de Jataí, que conquistou a terra por meio de recursos do Crédito Fundiário52. O projeto de 

assentamento conduzido pelo Banco do Brasil exigiu que cada um dos catorze lotes, que possuía 

12 ha, plantasse dois hectares com eucalipto, como garantia da obtenção de renda que permitisse 

o pagamento das parcelas do financiamento. Pioneiros no plantio de eucalipto na região, em 

2007, os produtores receberam recursos para as mudas e calcário, mas nenhuma assistência 

silvicultural para conduzir uma plantação que lhes era totalmente estranha, em condições de 

solo muito arenoso. Como resultado, os eucaliptais foram dominados pelas formigas e a 

produtividade está entre as mais baixas do Sudoeste de Goiás, de aproximadamente 70 

estéreos/ha, cujo corte foi feito justamente no período em que a superprodução rebaixou os 

preços a um nível que não permitiu arcar com os custos de produção. Além disso, alguns 

produtores perderam toda a plantação. 

Portanto, toma-se a sustentabilidade como oportunidade de negócios e o 

“desenvolvimento” como objetivo restrito ao progresso técnico e uma certa modernização da 

 

52 O Programa Nacional de Crédito Fundiário (PNCF) disponibiliza financiamento para compra e estruturação de 

imóvel rural para os trabalhadores rurais sem terra ou com pouca terra. Segundo a Caixa (2017), o PNCF é 

coordenado pela Secretaria de reordenamento Agrário do Ministério do Desenvolvimento Agrário em parceria 

com os governos estaduais, movimento sindical rural e uma grande quantidade de parceiros. Além da terra, o 

programa possibilita a construção das instalações básicas para a casa (luz, água e esgoto) e investimentos 

produtivos, como a preparação do solo, compra de implementos, acompanhamento técnico e o que mais for 

necessário para que o agricultor possa se desenvolver de forma independente e autônoma. 
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produção e do consumo, incompatíveis com a realidade de grande parte dos produtores rurais e 

da população urbana e, sobretudo, desestruturantes do modo de reprodução social dessas 

parcelas da sociedade. 

Entretanto, é fundamental afirmar que a corrupção da ideia de sustentabilidade não 

invalida e muito menos reduz a necessidade do uso de práticas sustentáveis, em seu sentido 

amplo. Do mesmo modo, a maculação do conceito de sustentabilidade não invalida a questão 

ambiental no campo científico, especialmente geográfico, como defende, reiteradas vezes, 

Monteiro (1999). Mas tanto no plano material e cotidiano, quanto no meio científico, é preciso 

discernimento e a busca pela construção de uma linguagem, constituída de conceitos e não 

apenas de termos vazios e corrompidos, capazes de tratar adequadamente a complexidade da 

questão ambiental. 

 
5.2 A polêmica trama em torno da eucaliptocultura 

 
 

No contexto das questões ambientais que ascenderam a partir da década de 1970, 

os debates sobre fontes renováveis de energia e de matéria-prima e sobre a necessidade de 

redução do desmatamento puseram em relevo o eucalipto, acerca do qual, entretanto, há um 

controverso debate protagonizado por diferentes atores representantes de diversas concepções 

e interesses. 

Assim, “[...] o eucalipto tornou-se simultaneamente alvo de ataques raivosos dos 

defensores do equilíbrio ambiental e objeto de defesa apaixonada dos adeptos da silvicultura 

comercial.” (HASSE, 2008, p. 9), inaugurando o antagonismo ideológico e discursivo, 

materializado em ações como protestos, textos de posicionamento parcial e até querelas 

judiciais. 

Leonardo Boff, na apresentação de Scolforo (2008, p. 9) salienta que 

 
alguns consideram o eucalipto o ‘ouro verde do campo’, enquanto outros o acusam de 

produzir um ‘deserto verde’, ou o chamam de ‘o grande vilão do meio ambiente’, ou, 

ao contrário, ‘a matéria-prima do futuro’. Por fim, dado o crescimento do efeito estuda 

com o consequente aquecimento global, consideram o eucalipto ‘o campeão no 

combate a poluentes’ e ‘a grande esponja sequestradora de carbono’. 

 

A literatura sobre essa temática é vasta e os debates são mais acirrados em algumas 

regiões da Europa, na Índia e em alguns estados brasileiros. No Brasil, uma das obras mais 

importantes que versam sobre a temática é o livro “Impacto ambiental do eucalipto”, de Walter 

de Paula Lima, escrito em 1996. Não obstante, há mais publicações generalizantes, parciais e 

pouco precisas, difundidas por veículos midiáticos de posicionamento maniqueísta, 
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do que trabalhos científicos que buscam elucidar aspectos comprovadores de consequências 

da implantação dos eucaliptais. 

No intuito de clarear essa polêmica, serão sucintamente expostas ideias contidas em 

algumas publicações científicas e jornalísticas, que ora reportam visões ponderadas e 

propositivas, providas de críticas pautadas em posicionamentos teóricos ou mesmo políticos, e 

ora visões dualistas, empobrecedoras e pouco dialógicas sobre os “impactos positivos” e os 

“impactos negativos”. Contudo, desde já se afirma que não é pretensão encerrar a literatura 

sobre a temática, tampouco antecipar posicionamento “a favor” ou “contra” o eucalipto, o que 

foge aos objetivos desse trabalho, mas de permear aspectos que permitirão avaliar a dinâmica 

espacial da eucaliptocultura no Sudoeste de Goiás. 

 
5.2.1 O antagonismo maniqueísta: atores e discursos 

Morelli e Suertegaray (2012) apontam a existência de embate e pontos de conflito 

entre diferentes sujeitos sociais, representantes de segmentos envolvidos no estado do Rio 

Grande do Sul. São eles: as empresas de celulose; o Poder Público (Federal, Estadual e 

Municipal) e nos três poderes (Executivo, Legislativo e Judiciário); os trabalhadores e pequenos 

produtores rurais locais, na expressão das mulheres camponesas; acadêmico; ONGs e 

ambientalistas; a sociedade civil e o sindicado de trabalhadores. 

Considerando o enredo conflituoso em torno do eucalipto, tem-se, de um lado, 

ecologistas e ambientalistas radicais e, de outro, atores sociais com um discurso 

desenvolvimentista exacerbado, para os quais a conservação ambiental e a legislação trabalhista 

frequentemente são consideradas empecilhos. Para esses e para a literatura que se posiciona a 

favor do eucalipto, as principais assertivas elencadas, sobre as quais há consenso ou pairam 

poucas contradições, são: 

 
a) As plantações de eucalipto promovem o sequestro de carbono 

Na medida em que o carbono fixado na madeira durante o crescimento das árvores 

contribui para a diminuição do dióxido de carbono atmosférico, as plantações de eucalipto são 

consideradas “sumidouros de carbono”. (LASCHEFSKI, 2014). 

Não resta dúvida de que o “sequestro” de carbono, que remete à redução da emissão 

de Gases de Efeito Estufa (GEE) e, portanto, do aquecimento global, tornou-se o principal 

slogan da silvicultura comercial após os acordos acerca dos mecanismos flexíveis e o mercado 

de carbono, firmados em nível global, instituídos paulatinamente a partir da II 
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Conferência das Nações Unidas sobre Meio Ambiente e Desenvolvimento, realizada no Rio 

de Janeiro, e conferências entre as Partes, realizadas em Quioto e em Marraqueche53. 

Nesse contexto, é com orgulho que a maior instituição representativa da 

eucaliptocultura brasileira, protagonista da defesa da eucalipto, declara que 

 
[...] os 7,8 milhões de hectares de área de plantio florestais no Brasil são responsáveis 

pelo estoque de aproximadamente 1,7 bilhão de toneladas de dióxido de carbono 

equivalente (CO2eq) – medida métrica utilizada para comparar as emissões dos vários 

gases de efeito estufa, baseada no potencial de aquecimento global de cada um [...]. 

Além das remoções e estoques de carbono das árvores plantadas, o setor gera e 

mantém reservas de carbono da ordem de 2,48 bilhões de toneladas de CO2eq e em 

5,6 milhões de hectares na forma de Reserva Legal (RL), Áreas de Proteção 

Permanente (APP) e Reservas Particulares do Patrimônio Natural (RPPN) (IBÁ, 2016, 

p. 34). 

 

 

O aparente consenso em torno da veracidade de que a manutenção de áreas 

plantadas com eucalipto “sequestra” carbono é contestado pelo apontamento de que as cadeias 

produtivas vinculadas à eucaliptocultura não compensam o benefício gerado por tais áreas, 

como destaca Laschefski (2014). Tendo em vista tal ponderação, pode-se citar, como exemplo, 

os malefícios ambientais, como gasto de energia, poluição e exploração do trabalho de toda a 

cadeia produtiva do carvão vegetal para a siderurgia, que anula os efeitos ecológicos positivos 

da “floresta”. 

 
b) O eucalipto apresenta rápido crescimento e alta produtividade 

De acordo com Lima (1993), o gênero Eucalyptus ssp evoluiu a partir de meados 

do Terciário na Oceania a partir de fatores de seleção que incluem a decrescente fertilidade do 

solo, devido à combinação de processos de erosão, lixiviação e laterização, e um período de 

ressecamento climático, o que lhe conferiu características esclerofíticas e a capacidade de 

absorção de nutrientes de solos de baixa fertilidade e ciclagem de nutrientes. 

As espécies de eucalipto apresentam rápido crescimento, especialmente em regiões 

tropicais, e alta produtividade em relação a outros gêneros, como atestam Hiremath e 

Dandavatimah (1993) e Palanna (1993), o que motivou a sua expansão para várias partes do 

mundo. 

 

 

 

53 Da 3ª Conferência das Partes resultou o Protocolo de Quioto, em 1997, em que os países partícipes se 

comprometeram a reduzir as emissões de gases de efeito estufa até 2012; na 7ª Conferência das Partes, realizada 

em Maraqueche em 2001, foi estabelecida a possibilidade de investimento em plantações de eucalipto, para o qual 

foi criado o Fundo Protótipo de Carbono pelo Banco Mundial (LASCHEFSKI, 2014). 
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No Brasil, já o início do século XX, quando Edmundo Navarro de Andrade iniciou 

experimentos no Horto de Jundiaí da CPEF, em São Paulo, comparando o desenvolvimento de 

árvores nativas e exóticas de valor econômico, com vistas a obter postes e dormentes, o 

eucalipto se destacou. No ensaio, “os eucaliptos se avantajaram de tal forma sobre as demais 

essências” (ANDRADE, 1961, p. 58) que a Companhia Paulista adquiriu mais terras, a partir 

de então, para implantar novos experimentos e para a ampliar o cultivo comercial. Os 

desdobramentos desse processo possibilitaram que o Brasil se tornasse referência quanto à 

escolha de espécies, tratos culturais, espaçamento, usos da madeira e das folhas e, sobretudo, 

chegasse a resultados excelentes de produtividade. 

Mais de um século depois dos primeiros cultivos em escala comercial, o rápido 

crescimento e a alta produtividade são os mais incisivos e incontestáveis argumentos em favor 

do eucalipto no Brasil, pois 

Em 2015, o Brasil manteve sua liderança no ranking global de produtividade florestal. 

A produtividade média dos plantios de eucalipto no Brasil, reportada pelas empresas 

de base florestal, foi de 36 m3/ha.ano, [...] Nos últimos cinco anos, a produtividade 

do eucalipto aumentou em uma taxa de 0,7% a.a. [...].(IBÁ, 2016, p. 41). 

 
 

Entretanto, mesmo essa característica não seduz a todos. Shiva (2003, p. 47) 

apresenta um conjunto de dados comprobatórios da alta produtividade de árvores indianas 

nativas em detrimento de algumas espécies de eucalipto e declara que “[...] o eucalipto não tem 

condições de competir com uma série de espécies [indianas] nativas de rápido crescimento.” 

c) O eucalipto é a solução para a crescente demanda por matéria-prima e energia 

O crescimento populacional e econômico gera demandas que podem ser atendidas 

pelo eucalipto, cujos subprodutos estão presentes em várias cadeias e segmentos produtivos. 

Em muitas regiões do mundo com alto crescimento populacional, o suprimento energético 

doméstico ainda é atendido por lenha, como na Índia (PALANNA, 1993) e na África (FAO, 

2016). O crescimento agropecuário também necessita de energia e matéria-prima,  como lenha, 

carvão e madeira. O crescimento industrial, por sua vez, para além da produção siderúrgica e 

de celulose e papel, necessita de subprodutos madeireiros e energéticos, em especial da indústria 

da construção civil. E o crescimento comercial, de resto, estimula a necessidade de mais 

embalagens, as quais são compostas por grande quantidade de subprodutos florestais (IBÁ, 

2016). 
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Nesse cenário, o eucalipto aparece como uma excelente alternativa em função do 

múltiplo uso, a alta adaptabilidade e rápido crescimento, pois, como afirma Palanna (1993) o 

mundo está em um período de necessidade imediata de cultivar espécies de rápido crescimento 

para atender à crescente demanda. Ademais, o eucalipto é uma fonte renovável de matéria-

prima e energia. 

Contudo, cumpre ponderar que há muito tempo é sabido que as principais causas 

das questões ambientais, como a possibilidade da escassez de alguns “recursos”, devem-se  aos 

padrões insustentáveis de produção e de consumo da economia capitalista agora mundializada. 

Enquanto a produção se desloca para os países em desenvolvimento, visando a manutenção dos 

lucros das grandes corporações, às custas da exploração do trabalho e dos “recursos” em nível 

mundializado (CHESNAIS, 1996), o consumo continua extremamente concentrado nos países 

ricos, como lembra Laschefski (2014). 

Desse modo, o problema é o crescimento econômico incessante, necessário à 

acumulação de capital (HARVEY, 2011), pautado em demandas artificiais crescentes e 

ininterruptas por consumo, atendidas por um modelo produtivo promotor da possível escassez 

de “recursos” não renováveis. A “escassez da natureza” torna-se um problema para o padrão 

acumulativo de capital, que é resolvido a partir da criação de fontes renováveis de matéria- 

prima e energia. O resultado é a criação de uma solução mercadológica para um obstáculo 

criado pela economia de mercado. 

A questão ainda é agravada porque a escassez “natural” acaba por criar novos 

nichos de mercado (HARVEY, 2011) “verde”, entre os quais estão mesmo as fontes alternativas 

de energia. A partir dessa leitura, o eucalipto é uma solução perfeita, pois rentável e 

confortavelmente “verde” e “limpa”, já que é mais reconfortante para a consciência ambiental 

coletiva dos consumidores (PORTO-GONÇALVES, 2015) ter ciência de que a demanda 

crescente por produtos florestais é atendida pelo eucalipto, em vez de florestas nativas. 

 
Quanto às principais questões elencadas na literatura que se posiciona contra o 

eucalipto, sobre as quais há consenso ou pairam poucas contradições, são: 

 
a) O eucalipto é uma monocultura 

O eucalipto, na maior parte das vezes, é cultivado como monocultura e “Qualquer 

monocultura em larga escala, seja ela uma vasta pastagem, uma lavoura de soja ou uma 
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plantação de cana-de-açúcar, contribui para o desgaste de recursos naturais – como o solo – 

essenciais à preservação da integridade das fontes de água” (REPÓRTER BRASIL, 2011, p. 

8). 

Na perspectiva ecológica, o cultivo em monocultura é mais suscetível às doenças e 

ao ataque de pragas e ervas daninhas, requerendo grande quantidade de fungicidas e herbicidas 

e, devido à exigência nutricional de cada planta, promove a retirada de nutrientes específicos, 

requerendo mais fertilização. 

Do ponto de vista geográfico, La Torre (2011) condena o fato de que certos 

municípios têm mais de 20% de sua extensão territorial ocupada com o eucalipto, prejudicando 

a conservação ambiental e a produção de alimentos. 

Desse modo, a maior parte dos textos científicos, acadêmicos e jornalísticos que se 

posiciona contra o eucalipto, não por acaso e nem como exagero, utiliza o termo “monocultura 

de eucalipto” em vez de “áreas plantadas” ou “florestas”. O peso simbólico do adjetivo é forte 

e o termo é usado intencionalmente. 

O plantio em monocultura faz parte de um “modelo” que inclui também, o uso 

intensivo de agrotóxicos, o plantio em larga escala, a mecanização produtiva, o latifúndio, a 

tecnologia genética etc. A consequência espacial desse modo é a especialização produtiva que, 

por sua vez, leva à vulnerabilidade das regiões produtivas diante das oscilações de mercado. 

Todavia, esse é um modelo presente em toda a agricultura modernizada e mundializada. Por 

isso, ainda que os principais produtos agrícolas brasileiros, a soja, o milho e a cana-de-açúcar, 

também sejam tanto exóticos quanto plantados em monocultura (SCOLFORO, 2008), o 

eucalipto tem sido o principal ícone dessa perspectiva. 

Cumpre salientar que o plantio em monocultura não é a única escolha para o uso da 

terra com eucalipto, que pode ser plantado em sistemas integrados com pecuária e lavoura, cujos 

benefícios foram apontadas e até mesmo experimentados no Brasil desde o início do século 

XX, por Andrade (1961). Também, o cultivo em sistema agrossilvopastoril ou silvopastoril tem 

sido muito experimentado, defendido e difundido (OLIVEIRA et al., 2003), culminando 

inclusive com a criação, em 2009, da Embrapa Agrossilvipastoril. 

Recentemente, a despeito da ofensiva de ecologistas radicais contra o eucalipto, a 

planta tem sido introduzida também como uma ótima alternativa em agroflorestas, nas quais 

pode desempenhar um bom papel ecológico e econômico, como atestam Silva e Bruziquessi 

(2011). 
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Assim, o uso frequente do adjetivo “monocultura” que acompanha as críticas ao 

eucalipto, parece mais um artifício linguístico com finalidade apelativa em um discurso que 

pretende convencer, o que não é demérito, pois em uma guerra discursiva do ponto de vista 

ambiental o apelo de uma árvore, símbolo ecológico, exige apelações tão fortes quanto. 

 
b) O eucalipto é uma árvore exótica 

Assim como para o termo “monocultura” a crítica ao eucalipto muitas vezes vem 

acompanhada da impactante adjetivação carregada de um sentido negativo, o de “planta 

exótica”. De fato, algumas plantas exóticas, de proliferação indiscriminada, ameaçam 

ecossistemas locais e até regionais (SCOLFORO, 2008), reduzindo e ameaçando a 

biodiversidade. 

No caso do eucalipto, parece tratar-se mais de um sentimento xenófobo (LIMA, 

1996) e de um artifício linguístico do que de uma crítica ao fato de que a planta não é nativa, 

com algumas exceções, entre as quais se destaca SHIVA (2003), para quem o eucalipto não tem 

condições de competir com uma série de espécies indianas nativas de rápido crescimento, 

conforme já destacado. A autora apresenta uma série de dados comprobatórios da alta 

produtividade de árvores indianas nativas em contraste com o eucalipto e conclui que 

 
As estratégias de reflorestamento baseadas predominantemente no eucalipto não são, 

portanto, o mecanismo mais eficiente para solucionar a grave crise de biomassa que a 

Índia enfrenta. Os benefícios do eucalipto têm sido indevidamente exagerados pelo 

mito de seu crescimento rápido e de sua grande produtividade. O mito disseminou-se 

em virtude de uma propaganda anticientífica e injustificada da espécie. E teve ajuda 

do crescimento linear do eucalipto numa única dimensão, ao passo que a maioria da 

árvores nativas tem copas frondosas que se desenvolvem em três dimensões” (SHIVA, 

2003, p. 53). 

 

 

Essas considerações mostram que a crítica ecológica ao eucalipto está vinculada 

mais estreitamente a uma imposição da cultura e de um modelo padronizado de produção em 

determinadas áreas, fruto de ações do Estado e de empresas, com interesses próprios, do que a 

questões que envolvem a planta em si. 

 
c) As plantações de eucalipto reduzem a biodiversidade 

Essa crítica vincula-se, estreitamente, à questão da monocultura e justifica a rejeição 

do termo “floresta” para eucaliptais, como sublinha Repórter Brasil (2011, p. 6): 
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Utilizamos o termo monocultivo de eucalipto e pinus por considerar que uma floresta 

abriga grande diversidade de espécies de flora e fauna, o que não ocorre no caso das 

plantações dessas árvores. Para matar as gramíneas e outras plantas que podem 

inviabilizar o plantio comercial, há uso intenso de agrotóxicos. Depois de um tempo, 

não crescem outras plantas, e a plantação se transforma praticamente em um deserto 

– daí a denominação de “deserto verde”. 

 
 

As críticas dessa natureza são provenientes, sobretudo, dos ramos da Biologia pois, 

em comparação à riqueza de espécies vegetais em uma floresta tropical nativa, o plantio do 

eucalipto em monocultura reduz drasticamente a diversidade biológica. Tal fato é considerado 

por Tedine (2003) como o principal impacto do eucalipto, já que, por falta de suporte alimentar, 

desaparece a vida animal e não subsistem outras variedades de plantas, destruindo as condições 

de produtividade biológica. 

Santos e Silva (2004) salientam, quanto à fauna, que o impacto se inicia pela 

mirmecofauna, com a proliferação das pragas típicas do eucalipto, especialmente saúvas 

cortadeiras e desfolhadeiras as quais, após o corte da planta, se espalharão para outras áreas. 

Ademais, a colheita mecanizada coloca em risco pássaros que fazem seus ninhos nos galhos 

das árvores de eucalipto, assim como pequenos animais que possam estar entre os seus troncos. 

La Torre (2011) denuncia o desaparecimento e até mesmo a extinção de espécies, 

inclusive as endêmicas e raras, em locais de grande concentração de eucaliptos. 

Essa questão parece ser consensual, em se tratando de plantações comerciais de 

eucalipto pois, mesmo os defensores do eucalipto reconhecem a baixa diversidade ecológica 

presente nas plantações. Lima (1996) ressalva, entretanto, que esse aspecto é associado 

exclusivamente às plantações comerciais de eucalipto, apresentando resultados de várias 

pesquisas internacionais e nacionais que demonstram grande a atividade microbiológica e 

presença microbiana em plantações de eucalipto, o que é atribuído à grande deposição de 

folhedo e presença de espessa camada de serapilheira nos eucaliptais. O autor aponta trabalhos 

reveladores de que o eucalipto não interfere na população microbiana do solo, em eucaliptais 

com oito a dez anos, no Cerrado mineiro. Além disso, menciona trabalhos em que não foram 

verificados efeitos de alelopatia sob plantações de eucalipto. 

 
d) as plantações de eucalipto utilizam grande quantidade de agrotóxicos 

Embora presente em poucos textos, essa crítica aponta que a implantação dos 

eucaliptais é precedida de uma limpeza geral da área com agrotóxicos, que permanece no 
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manejo da área durante o ciclo, visando à maior produtividade florestal pela eliminação das 

plantas concorrentes. 

La Torre (2011, p. 12) descreve o processo: 

 
Afora o intenso processo químico historicamente utilizado na produção industrial do 

papel, as empresas fomentadoras desses cultivos – seja em terras próprias ou 

arrendadas – necessitam infestar o solo destinado à instalação da monocultura do 

eucalipto com toneladas e toneladas de pesticidas à base de glifosato (dentre outras 

tantas pestilências químicas), geralmente manejado com a aplicação do conhecido 

herbicida Round’up, da Monsanto, a fim de eliminar a presença de formigas e outros 

elementos naturais potencialmente nocivos ao esperado desenvolvimento das 

clonadas mudinhas, em processo tecnicamente conhecido como capina química. 

 

Considerando que há um estímulo à introdução do eucalipto nas áreas marginais, 

geralmente de solos arenosos, muito suscetíveis à lixiviação e, assim, à poluição do lençol 

freático, o uso intensivo de agrotóxicos na eucaliptocultura é uma crítica muito pertinente. 

 

Com relação aos aspectos soecioeconômicos, as principais críticas ao eucalipto 

são de que: 

e) o crescimento das plantações de eucalipto é vinculado a conflitos com comunidades 

tradicionais e conflitos fundiários, como grilagem de terras. 

Em muitas áreas para onde a eucaliptocultura se expandiu há questões desse tipo 

que, portanto, merecem ser objeto de críticas. 

Conforme Repórter Brasil (2011, p. 17): 

 
 

Na avaliação do Ministério Público Federal do Maranhão, da Sociedade Maranhense 

de Direitos Humano (SMDH) e do Fórum em Defesa do Baixo Paranaíba Maranhense, 

essa região exemplifica de forma cabal os dramáticos impactos sociais do monocultivo 

em larga escala do eucalipto. Isso porque lá vivem mais de uma centena de 

comunidades rurais que se dedicam basicamente à agricultura para autoconsumo e à 

criação de animais em terras de uso coletivo – atividades que vêm sendo 

extremamente prejudicadas pelo brotamento dos eucaliptais, nos últimos  cinco anos. 

Formados por descendentes de quilombolas e de camponeses que habitam a região há 

diversas gerações, alguns desses povoados se transformaram em verdadeiras “ilhas” 

cercadas pelas árvores exóticas. O isolamento também tem prejudicado outra valiosa 

fonte de recursos para essas comunidades: o extrativismo de espécies nativas do 

cerrado, como o pequi e o bacuri. “Essa produção vem caindo vertiginosamente, pois 

a vegetação nativa, rica em bacurizeiros, vem sendo desmatada para dar lugar ao 

deserto verde de eucaliptos”, explica Igor Almeida, advogado da SMDH. 

 
 

Na Índia houve uma série de conflitos centrados na expansão dos eucaliptais sobre 

terras comuns, anteriormente usadas para o cultivo de forrageiras e alimentos por pequenos 

agricultores (PALANNA, 1993). 
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f) o Estado transfere recursos públicos para o setor privado envolvido com o eucalipto 

A expansão da eucaliptocultura pelo mundo apoiou-se em estímulos do Estado, 

como já foi tratado anteriormente. A concessão de crédito aos produtores é apenas a mais 

comum das estratégias, que engloba benefícios fiscais aos investidores, produtores e empresas, 

relaxamento da legislação, doação de mudas, investimento em pesquisas etc. 

Na Índia, além do apoio a pequenos e grandes proprietários de terra, o Estado 

chegou a agir diretamente, substituindo florestas nativas por plantações de eucalipto. 

No Brasil, o BNDES atua como verdadeiro capitalista nesses empreendimentos de 

grande porte, sobretudo os de produção de celulose e papel. 

No Rio Grande do Sul, o indicativo de investimentos e liberação de recursos 

públicos às empresas (assessoria técnica de órgãos públicos, renúncia fiscal, financiamentos) é 

motivo de contestação para alguns autores. O Estado é acusado de não apoiar as alternativas 

produtivas locais, além da 

 
concessão de recursos públicos às empresas pera desenvolvimento de projetos; no 

indicativo de que órgão público, como o Banco Nacional de Desenvolvimento 

(BNDES), tem participação acionária em uma das empresas (ARACRUZ) para qual 

libera recursos, além, da acusação de que empresas de celulose fazem parcerias, 

financiando pesquisas, principalmente de universidades públicas. (MORELLI; 

SUERTEGARAY, 2012, p. 426). 

 

 

Rezende e Santos (2010, p. 53) atestam que as universidades federais de Lavras e 

Viçosa “em parceria com grandes empresas consumidoras, desenvolveram novas e importantes 

tecnologias na área de produção, manejo, colheita, transporte e processamento de produtos 

florestais, permitindo um incremento no rendimento das florestas plantadas”. 

O desenvolvimento tecnológico e econômico e o discurso de que o “agronegócio é 

alicerce das exportações brasileiras” são justificativas para a transferência, direta e indireta, de 

recursos. Todavia, os frutos desse tipo de desenvolvimento são muito mal distribuídos, social e 

espacialmente. 

 
g) os eucaliptais geram uma descaracterização cultural 

A incursão do eucalipto e o crescimento das áreas plantadas promovem mudanças 

significativas na paisagem, nos processos produtivos e na simbologia das regiões. 
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Na Índia, o eucalipto tornou-se alvo de protesto porque se transformou no símbolo 

daquilo que tirou dos produtores áreas destinadas ao cultivo de alimentos e forrageiras 

(PALANNA, 1993). 

No Brasil, Cardoso e Pires (2009, p. 6) afirmam que 

 
 

algumas regiões, que chegam até mesmo a perderem suas características culturais, 

como por exemplo, cita PEREIRA (2006) em um artigo sobre o cultivo de 

monoculturas na região sul do Rio Grande do Sul, onde cita que: 

“o avanço da monocultura de eucalipto na metade sul do Rio Grande do Sul deve gerar 

a ruptura de duas tradições produtivas: a pecuária, realizada principalmente nos 

latifúndios, a produção da agricultura de subsistência, realizada nos interstícios das 

grandes propriedades” (op. cit.). 

Esse problema pode acabar por gerar um grande impacto social naquela região, que 

tem como uma das características peculiares a perpetuação de sua cultura, contando 

inclusive com centros especializados nessa atividade, como por exemplo, os CTG’s 

(Centros de Tradição Gaúcha). 

 

No Mapito – Maranhão, Piauí e Tocantins –, onde as comunidades utilizavam a 

terra de forma livre e coletiva, principalmente para a criação de pequenos animais, a cultura 

tradicional vem se perdendo pelos grandes empreendimentos da celulose (REPÓRTER 

BRASIL, 2011). 

La Torre (2011, p. 13-14), afirma que em áreas onde predominam grande 

eucaliptais 
 

 
a formação de enormes latifúndios recobertos pelo exótico cultivo acaba aniquilando 

a diversidade cultural das localidades campesinas, inviabilizando o desenvolvimento 

da agricultura familiar, da pequena pecuária que há séculos eram implementadas pelas 

populações locais vitimadas pela escala hipertrófica da monocultura, fazendo com que 

se extinguam manifestações culturais tradicionais como festejos populares, atos 

devocionais emanados de lugares tidos como sagrados pela população originária, 

agora suprimidos pelos grandes latifúndios do eucalipto, consumando tudo de ruim 

que se possa perceber numa região já assolada pelo avanço da monocultura. 

 

Esses pontos positivos e negativos apresentados não são unânimes, pois há muita 

polêmica. De um lado, atores sociais com um discurso desenvolvimentista exacerbado e do 

outro, ecologistas e ambientalistas radicais, promovendo um “diálogo de surdos”, para adotar 

um termo muito bem apresentado por Hasse (2006). Para esses dois polos de um debate 

maniqueísta, alicerçados em concepções de mundo opostas, a mesma questão apresenta 

interpretações contrárias. Alguns dos pontos-alvo da discórdia, que animam calorosos debates 

ou perguntas cujas respostas são antagônicas, são: 

a) O eucalipto exaure ou protege a água? 
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Essa questão, se não é a mais comum para o eucalipto, é a mais controversa. De um 

lado, os críticos afirmam que o eucalipto consome muita água, seca o solo, esgota os recursos 

hídricos e promove desertificação. 

Tedine (2003) afirma que o eucalipto afeta os lençóis freáticos interferindo no 

reabastecimento da umidade do solo e realimentação dos mananciais. Santos e Silva (2004), 

tratando sobre o Extremo Sul da Bahia, afirmam que, para seu desenvolvimento acelerado, o 

eucalipto precisa de quantidades de água que provocam o “secamento” do solo, diminuindo os 

mananciais e que “a desertificação é possibilidade bastante plausível”. 

 
Se cada árvore consome cerca de 360 litros de água por dia e em cada hectare pode- 

se plantar 1.600 árvores, e a raiz vai buscar água a profundidade de 20 metros ou mais 

abrindo drenos em rochas interferindo nos lençóis freáticos, até quando teremos água? 

Ou seja: 1.600 árvores x 360 litros = 576.000 litros x 365 dias = 206.240.000 litros de 

água por hectare, num único ano! Imagine!!! 

 

 

Para a mesma região, Oliveira (2008) observa que o lançamento de efluentes do 

processamento da celulose a serem despejados no rio Jequitinhonha promoverá a poluição 

hídrica no Extremo Sul baiano. 

Cardoso e Pires (2009) alegam que a exploração do eucalipto em grandes áreas gera 

a desertificação do clima e “de solos”, cintando fontes segundo as quais só no norte do Espírito 

Santo mais de 130 córregos secaram após a introdução de eucaliptais. 

Segundo Ariovaldo Umbelino de Oliveira, “a expansão do cultivo de eucalipto na 

área das nascentes do Rio São Francisco já fez secar em Minas [Gerais] mais de 4 mil nascentes 

que formam o rio. Esta agricultura [de eucalipto] é profundamente predadora e depredadora do 

meio ambiente” 

La Torre (2011, p. 13) argumenta que 

Pela lógica informadora das forças gravitacionais, auxiliada com o adorno dos ventos 

e ocorrências de chuva, grande parte das toneladas e toneladas dos materiais químicos 

utilizados no manejo da monocultura acaba atingindo as nascentes, cursos d’água, 

córregos, rios, contaminando pessoas, animais, pastagens, enfim, dando causa a um 

desastre ambiental ainda não devidamente mensurado, isso para não se falar do 

esgotamento de poços, minas d’água e demais corpos hídricos em função do enorme 

poder de sucção do eucalipto, responsável pelo abandono de inúmeras posses rurais 

pelos agricultores afligidos com o ressecamento de suas fontes de água. 

 
 

De outro lado, os defensores do eucalipto afirmam que as plantações promovem a 

regulação do fluxo hídrico e primam pelo bom uso da água. 

De acordo com a IBÁ (2016, p. 32), 
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Outro exemplo do cuidado com a disponibilidade de água na floresta é a colheita 

mecanizada, que deixa um grande volume de resíduos como cascas e folhas no campo, 

formando uma camada que retém a umidade e os sedimentos, mesmo com o impacto 

da chuva, garantindo a qualidade das aguas superficiais e a conservação do solo. 

Constata-se também que as tecnologias de reuso de agua empregadas na indústria de 

base florestal permitem que este importante recurso natural tenha outras utilidades. Se 

na década de 1970, as indústrias precisavam captar de 180 a 200 m3 para produzir 

uma tonelada de celulose; em 2015, para produzir a mesma quantidade, as indústrias 

captavam de 22 a 40 m3. Por fim, do volume de água captado, 80% retornam ao seu 

ponto de origem, 19,7% retornam a atmosfera por evaporação e apenas uma parcela 

mínima, de 0,3%, fica no produto. 

 

 

Em pesquisa comparando duas microbacias, Gracioli (2010) afirma que a 

microbacia de campo, pela sua natureza produtiva com criação de gado e por vezes 

sobrepastoreio, apresentou maior escoamento superficial e subsuperficial, resultando em um 

menor armazenamento e menor produção de água em períodos críticos de estiagem. Este fato, 

pode ser relacionado ao baixo índice de recarga subterrânea em períodos mais chuvosos. Por 

outro lado, a microbacia florestada, mesmo apresentando menor disponibilidade de água na 

maioria dos meses, mostrou-se com o deflúvio mais regularizado ao longo do ano e com maior 

disponibilidade hídrica nos períodos considerados de estiagem. 

Após extensa revisão da literatura internacional e nacional e alguns experimentos 

sobre a hidrologia em plantações de eucalipto, Lima (1996, p. 137), conclui que 

[...] os dados disponíveis apresentam uma clara evidência de que as plantações de 

eucalipto, no que diz respeito ao balanço hídrico de bacias hidrográficas, não diferem 

de outras espécies florestais, apresentando aumento médio do deflúvio devido ao corte 

da floresta, e diminuição média do deflúvio devido ao reflorestamento da bacia, da 

mesma magnitude de resultados similares obtidos com outras espécies florestais. 

No conjunto, a imagem hidrológica das espécies de eucalipto como um todo, ou das 

plantações de eucalipto, de acordo com os resultados analisados na presente revisão, 

é suficientemente clara para eliminar qualquer preocupação para com possíveis efeitos 

hidrológicos colaterais do eucalipto. 

 

 

 
b) O eucalipto exaure ou protege o solo? 

As críticas no sentido de que o eucalipto desgasta o solo apontam para a lixiviação 

e a erosão do solo em áreas plantadas com eucalipto. Por exemplo, Cardoso e Pires (2009, p. 

5) afirmam que o eucalipto promove o 

Ressecamento do solo e uma maior exposição à erosão: como o eucalipto está sendo 

plantado visando-se unicamente uma maior rentabilidade econômica possível, depois 

de alguns anos a plantação é cortada, deixando o solo empobrecido e exposto a erosão, 

causando enormes impactos ambientais negativos na região onde estava sendo 

cultivada a floresta. 
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Tedine (2003) assinala que o eucalipto altera a qualidade do solo quando plantado 

em áreas férteis, destruindo as condições de produtividade biológica, a fertilidade do solo e a 

capacidade futura de produção de alimentos onde for instalada. 

Os textos segundo os quais o eucalipto desgasta o solo são frequentemente 

desprovidos de pesquisas empíricas que comprovem a força de sua impressionante desenvoltura 

argumentativa, que na realidade é dirigida às empresas, como aquela apresentada a seguir: 

 
[...] em meio à insana expansão em escala industrial dessa monocultura, seus 

empreendedores não respeitam norma ambiental alguma, investem sobre cumes de 

morros, violam áreas de nascentes, irrompem em várzeas e aniquilam matas ciliares, 

intoxicando cursos d’água, rios e provocando a morte de incontáveis espécies da fauna 

local (LA TORRE, 2011, p. 13). 

 

A altíssima produtividade brasileira, a maior do mundo, diriam os ufanistas, jamais 

poderia ser alicerçada em um solo infértil, pois a base do rendimento florestal é a existência de 

um solo produtivo, em geral fertilizado artificialmente com adubos químicos.  De tal modo, o 

plantio do eucalipto em grandes áreas tende a melhorar a qualidade química e física do solo, 

principalmente ao se considerar que grande parte das áreas em que os eucaliptais se 

espacializam são marginais, rejeitadas pela agricultura comercial. A manutenção de um solo 

altamente produtivo, via correção e práticas de conservação, é um item muito importante da 

silvicultura comercial pois, sendo o solo um “recurso” indispensável à produtividade, o 

melhoramento nutricional do solo é item obrigatório nas plantações comerciais. 

Essa visão estreita do solo em si leva à conclusão de que as plantações mantêm o 

solo fértil e melhoram o solo. A crítica sobre esse aspecto deve ser em sentido mais amplo, latu 

sensu, focando a terra como um todo, circunscrita às plantações comerciais de eucalipto em 

larga escala, que reduzem a diversidade natural e artificializam as áreas. 

 
c) O plantio de eucalipto provoca o desmatamento ou a proteção da vegetação nativa? 

Para fins de conservação da biodiversidade, do solo e da água, a manutenção da 

vegetação nativa é a melhor opção de cobertura vegetal. Em alguns locais a expansão da 

eucaliptocultura ocorreu sobre áreas que anteriormente eram cobertas por vegetação nativa, o 

que gerou desequilíbrios ecológicos. Na Índia, programas de Estado estimularam a substituição 

em massa de vegetação nativa por eucalipto (PALANNA, 1993), em áreas públicas – áreas 

florestais utilizadas para abastecimento energético da população pobre, mas, 
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principalmente, para atender à demanda de grandes indústrias54 – e privadas – de pequenos e, 

sobretudo, grandes, produtores – com a alegação de que esta possuía alto rendimento e geraria 

mais fontes de energia para as comunidades dependentes. 

La Torre (2011) denuncia a aflição das comunidades locais diante da vertiginosa 

expansão da eucaliptocultura. Repórter Brasil (2011) corrobora a denúncia ao apontar que, no 

Maranhão, a vegetação nativa, fonte de extrativismo para diversas comunidades locais, vem 

sendo desmatada para dar lugar às plantações de eucalipto. 

Já a IBÁ (2016, p. 65), afirma que para cada um hectare plantado, 0,7 ha é destinado 

à preservação 

 
A atuação do setor brasileiro de árvores plantadas e pautada pela busca do uso 

eficiente e sustentável dos recursos ambientais e o setor contribui de forma 

significativa para a conservação, preservação e recuperação de ambientes naturais. Ao 

final de 2015, estima-se que 5,6 milhões de hectares de áreas naturais estavam 

protegidos em áreas de preservação permanente (APP), reserva legal (RL) e reservas 

particulares do patrimônio natural (RPPNs). Assim, para cada hectare plantado com 

arvores para fins industriais, outro 0,7 hectare foi destinado a conservação. Além 

disso, no mesmo ano, 45 mil hectares de áreas degradadas foram restaurados apenas 

pelas empresas associadas a IBÁ. 

 

As empresas alegam que possuem mosaicos florestais e manutenção de corredores 

ecológicos, excelente manejo do solo e da floresta e ocupação de áreas de pastagem degradada. 

No contexto mundial de aumento da demanda por diversos produtos que o eucalipto 

pode suprir, a eucaliptocultura reduz o desmatamento. Porém, tendo em vista regiões, 

programas e situações específicas, como a que vem ocorrendo no estado do Maranhão, o 

desmatamento para dar lugar a grandes eucaliptais é um desastre, que intensifica ainda mais as 

graves questões sociais da região. 

 
d) A eucaliptocultura gera empregos e renda ou não? 

A literatura apresenta muitas críticas de que as plantações de eucalipto geram 

poucos empregos e estão envolvidas em terceirizações e problemas trabalhistas. Repórter Brasil 

(2011) apresenta um amplo e interessante quadro crítico da situação trabalhista e das 

terceirizações envolvendo a eucaliptocultura. Quanto à situação dos situação de trabalhadores 

em corte de eucalipto, descreve a seguinte situação: 

 
 

54 Segundo Palanna (1993), em 1988 a legislação indiana passou a obrigar as indústrias a suprirem suas 

necessidades a partir de áreas plantadas com árvores próprias. As áreas florestais do Estado passaram à função  de 

conservação ecológica e abastecimento, exclusivamente, das comunidades locais. 
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“Eles estavam acampados em barracos de lona, sem qualquer condição, utilizando a 

água tirada direto de um córrego, sem qualquer tratamento, para beber, para higiene 

pessoal e para preparar os alimentos que eles próprios custeavam. Além disso, eles 

dormiam em colchões finos, vendidos, e não disponibilizados pelo empregador, como 

é previsto pela legislação”, relata a auditora fiscal Camila Vilhena. Os trabalhadores 

haviam sido contratados por um “gato”, um agenciador de mão de obra, a mando do 

proprietário da fazenda, que foi obrigado a pagar R$ 30 mil em multas e verbas 

rescisórias a fim de regularizar a situação. (REPÓRTER BRASIL, 2011, p. 9) 

 

 

Segundo Repórter Brasil (2011, p. 9) sob a situação descrita, que é 

cenário comum em fazendas de pecuária na Amazônia onde há flagrante de trabalho 

escravo, foi encontrada pelo Grupo Móvel de Fiscalização do Ministério do Trabalho 

e Emprego em ação entre os dias 15 e 17 de setembro de 2011, quando foram 

libertados 16 trabalhadores empregados no corte de eucalipto em uma fazenda 

localizada no município de Vianópolis (GO), no entorno do Distrito Federal. A turma 

encontrada pelos auditores fiscais do Trabalho não dispunha de equipamentos de 

proteção individual e estava alojada em instalações absolutamente precárias. Também 

havia trabalhadores que operavam motosserra sem o devido treinamento para a 

função. (REPÓRTER BRASIL, 2011, p. 9). 

 

 

As terceirizações que caracterizam vários segmentos vinculados à eucaliptocultura 

também são objeto de muita crítica, pois levam à precarização do trabalho e à falta de 

responsabilização das grandes empresas por eventuais problemas. Para Repórter Brasil (2011) 

ao optar pela terceirização, uma companhia papeleira está, na realidade, transferindo os riscos 

inerentes ao seu empreendimento econômico – de exploração da madeira para fins industriais 

– a uma empresa com menos estrutura. 

Ademais, as condições de trabalho nas plantações de eucalipto são ruins 

 
O excesso de jornada em uma atividade absolutamente pesada, enquadrada no Grau 

de Risco 3 (o limite é 4) devido à exposição constante a motosserras e a maquinário 

pesado, sem falar no contato frequente com agrotóxicos, aumenta a possibilidade de 

acidentes e contribui para o desenvolvimento de doenças crônicas que se manifestam 

no longo prazo. (REPÓRTER BRASIL, 2011, p. 11). 

 

Por outro lado, em suas conclusões sobre as consequências do que denomina 

clusterização, Sant’Anna (2009), embora ressalte que não se pode afirmar que haja correlação 

entre o cluster e os indicadores sociais, constatou a geração de empregos, renda e melhora nos 

índices sociais no Extremo Sul baiano como impactos positivos da atuação direta das empresas 

do ramo de celulose. 

Já dentre os desdobramentos econômicos, é unânime a percepção de aumento do 

PIB, da exportação e da inserção regional na economia globalizada (SANT’ANNA, 2009; 

CERQUEIRA NETO, 2012). 
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Morelli e Suertegaray (2012), observam que no Rio Grande do Sul há conflitos e 

divergências quanto à alegação das empresas de geração de empregos e incentivo de 

proprietários locais na compra de sua produção em confronto com a denúncia de que o corte e 

o plantio na silvicultura são mecanizados, portanto, utilizando-se trabalho reduzido e 

temporário. 

 
e) A certificação garante a sustentabilidade ecológica e social ou é apenas um mecanismo de 

mercado? 

A IBÁ (2016, p. 41), assinala que 

 
Uma das ferramentas adotadas pelas empresas do setor para demonstrar a 

sustentabilidade da cadeia produtiva de árvores plantadas e o comprometimento com 

as questões socioambientais é a certificação florestal. A certificação atesta que o 

manejo florestal e conduzido de forma responsável, ou seja, seguindo os princípios e 

critérios de responsabilidade social e ambiental estabelecidos pelas normas do sistema 

de certificação. Ao certificar processos e produtos, uma empresa aumenta sua 

credibilidade e se diferencia das demais pelo fato de apresentar garantias quanto a 

adocao do manejo florestal adequado. Além disso, passa a dispor de um instrumento 

importante para conquistar novos mercados e aprimorar a gestão corporativa, 

decorrente do rigoroso processo de avaliação e auditoria. (IBÁ, 2016, p. 41). 

 

Por outro lado, afirma-se que o processo de certificação na eucaliptocultura é um 

mecanismo de mercado. As críticas nessa linha são tecidas, principalmente, por Porto- 

Gonçalves (2015). Em suma, o autor argumenta que o sistema de certificação: 

– é um mecanismo de mercado extremamente capitalizado, que representa o neoliberalismo 

ambiental; 

– não assegura que todos os produtores possam competir em igualdade de condições, o que 

beneficia os grandes produtores e os países ricos; 

– exclui o Estado enquanto regulador de recursos naturais, transferindo essa responsabilidade 

totalmente ao mercado; 

– gera um nicho de mercado no qual apenas alguns têm condições de ser inseridos, porque 

precisam se adequar às exigências; 

– aprofunda a desigualdade espacial, pois a Europa e os EUA detêm 80% das áreas 

certificadas das onze certificadoras do FSC, dez estão no “norte”; 

– privilegia grandes áreas e, portanto, favorece a concentração de terras. Como exemplo, 98% 

das áreas certificadas têm mais de 10mil hectares; 

– representa a colonialidade do saber e do poder; 
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– não leva em conta os múltiplos usos, valores e sentidos que a floresta têm para os povos 

indígenas e comunidades rurais. 

O autor denuncia a aliança que vem sendo tecida entre outras grandes ONGs 

mundiais (WWF, Greenpeace, Friends of Earth) e as empresas madeireiras e de certificação, o 

crescimento da participação dos ricos, tanto os países como os produtores, na área total 

certificada nos últimos anos, já que os países pobres e os pequenos produtores devem investir 

muito mais para alcançar os padrões exigidos. Segundo Porto-Gonçalves (2015, p. 371-372): 

 

[...] quanto maiores as exigências de manejo colocadas pela certificação, piores são 

seus efeitos: 1. para os países mais pobres; 2. Para os países com alta diversidade 

ecológica e cultural, como os tropicais, por seus custos mais elevados de manejo; 3. 

Para as comunidades indígenas e de afrodescendentes que não operam a partir de 

parâmetros individualizados, nem de acumulação como os empresariais; 4. Para os 

produtores familiares e os camponeses e, enfim; 5. Nem para as próprias florestas e  a 

biodiversidade 

[...] 

Não se pode exigir que o mercado faça aquilo que não é da sua natureza, isto é, 

contribua para a justiça social, a diversidade cultural e uma sociedade sustentável, a 

não ser como ideologia. 

 

Do mesmo modo que o acesso à tecnologia, o cumprimento das obrigações para a 

certificação florestal é muito seletivo, social e espacialmente, se constituindo em mecanismo 

de reprodução das desigualdades sociais e espaciais. 

 
g) A tecnologia envolvida na eucaliptocultura é fator positivo ou negativo? 

O Brasil é líder mundial em tecnologia que envolve o eucalipto, tanto pioneirismo 

quanto demonstrando pela alta produtividade, sobretudo em relação ao avanço na genética e 

nas técnicas silviculturais, e no processo produtivo de celulose. Isso tem sido divulgado como 

motivo de ufanismo nacional, mas há questões que precisam ser levantadas, tais como: de onde 

provém o capital para produzir essa tecnologia? Quem colhe os seus benefícios? 

Como uma das principais estratégias de competividade, as empresas investem 

milhões no desenvolvimento de novas variedades, com a colaboração de instituições e recursos 

públicos, principalmente das universidades e centros de pesquisa estatais. No Brasil, essas 

variedades são protegidas pela Lei de Proteção de Cultivares, de 1997, que garante o direito de 

propriedade do clone e, assim, promove a dependência tecnológica de alguns e a exclusão 

daqueles que não podem pagar: 

Art. 9º A proteção assegura a seu titular o direito à reprodução comercial no território 

brasileiro, ficando vedados a terceiros, durante o prazo de proteção, a produção com 

fins comerciais, o oferecimento à venda ou a comercialização, do material de 

propagação da cultivar, sem sua autorização. 
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Além da tecnologia envolvida no melhoramento genético, pontuam-se a 

mecanização, a correção do solo e a adubação, as técnicas silviculturais etc. No Brasil, a 

burocracia e a falta de acesso ao crédito para boa parcela dos produtores limita os investimentos 

em máquinas, equipamentos e fertilizantes. E mais importante do que isso, é a ausência de uma 

política extensionista eficiente, que impede o acesso à informação para todos os produtores, 

como foi verificado em campo. Portanto, há uma lacuna entre os centros estatais de pesquisa e 

excelência, que mais servem às grandes empresas, e o produtor rural independente. 

Embora em cada região a natureza e a intensidade dos impactos socioeconômicos 

seja específica, devido às características de cada espaço herdado onde a eucaliptocultura se 

especializou, a maior parte das questões sociais é tratada em conjunto, como é o caso de 

Cardoso e Pires (2009, p. 9), que concluem: 

 
Com isso é possível notar que mesmo com as empresas se defendendo com vários 

argumentos a favor do uso deste tipo monocultura, alegando que agem com 

responsabilidade social e atuam de harmonia com o meio ambiente contribuindo para 

a proteção ambiental (ARACRUZ, 2008), é inevitável deixar de lado as críticas 

negativas, uma vez que fica evidente que a cultura do eucalipto traz prejuízos sociais 

como por gerar poucos empregos e ser um obstáculo no processo de reforma agrária, 

por demandar grandes áreas de plantio, levando a formação de grandes vazios 

populacionais. 

E ainda, parte da crítica é dirigida ao conjunto dos fatores negativos, como 

Laschefski (2014, p. 8): 

Se um empreendimento monocultural gera divisas, mas ao custo de expulsar a 

população local de suas terras, por inviabilizar a pesca nos rios, eliminar a caça dos 

índios, degradar a biodiversidade que conta para a pequena produção etc., a 

“produtividade” deste tipo de atividade é posta em discussão. Os ganhos líquidos em 

emprego podem ser considerados reduzidos ou nulos se levarmos em conta as 

ocupações destruídas pelo fato dos rios secarem, e produtores perderem suas terras. 

 

 

5.2.2 Eucalipto: mocinho ou vilão? 

Nenhuma outra monocultura exótica suscitou tanta polêmica quanto o eucalipto, 

em um país cujo nome é o de uma árvore, marcado por ciclos econômicos (FURTADO, 1982) 

assentados em monoculturas exóticas, como a cana-de-açúcar e o café. Em grande parte das 

vezes, o debate que é centralizado no eucalipto não foca o gênero em si, todavia, como 

resultado, o eucalipto tornou-se um símbolo, um tema central, de acusações e questões 

complexas. 
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O fato de o eucalipto ser uma árvore e suas plantações serem chamadas de florestas 

é uma hilária ironia, pois a árvore é, comumente, utilizada como símbolo do ambientalismo, 

favorecendo uma visão positiva dos segmentos envolvidos em sua produção. O verde, a árvore 

e a floresta permeiam o imaginário coletivo simbolizando o meio ambiente e, por isso, para os 

ambientalistas críticos ao eucalipto o embate é difícil e o ataque é perverso. 

De um lado, os defensores do eucalipto focam no excelente desenvolvimento 

tecnológico, na grande adaptabilidade, possível rentabilidade e rápido crescimento do eucalipto 

como possível solução para aumento da demanda por produtos florestais, para uma matriz 

energética renovável, para ocupação de terras marginais e para a diversificação produtiva local 

e regional, desfocando os malefícios da artificialização do meio geográfico, via redução da 

biodiversidade, a dependência tecnológica e do mercado e a reafirmação e ampliação da 

estrutura latifundiária herdeira do colonialismo. 

Do lado oposto, os acusadores do eucalipto, ao focarem algumas questões 

superficiais, específicas e exageradas, como o gênero eucalipto em si, o exotismo das espécies, 

o empobrecimento do solo e a erosão, o secamento de cursos de água e desertificação, perdem 

a oportunidade de ressaltar questões mais profundas e verdadeiras, como os aspectos 

econômicos, sociais e ambientais do uso da terra latu sensu no contexto de uma sistema 

produtivo altamente excludente e depredador, no interior do qual os grandes eucaliptais são 

mais um elemento de “decoração”, do que um mocinho ou vilão. 

Mora e Garcia (2000) salientam que críticas pouco precisas recaem sobre a 

atividade silvicultural, contrapondo que a eucaliptocultura protege as florestas nativas, pois 

atende à demanda crescente pelo consumo de madeira, evitando desmatamentos, atua no 

sequestro de carbono e regula o ciclo hídrico. 

Baumhardt (2010) elenca uma série de apontamentos feitos, sobretudo pela mídia, 

sobre os impactos negativos da eucaliptocultura, tais como “O eucalipto suga água do fundo do 

solo em excesso", "... há cerca de 26 anos o Jequitinhonha era um vale fértil, de múltiplas 

culturas e criações, e começou a 'secar' graças à substituição das matas nativas pela plantação 

indiscriminada do eucalipto". Segundo o autor, baseando-se nesse tipo de informação, em 2001, 

o estado do Espírito Santo proibiu novas plantações da árvore até que fosse realizado o 

mapeamento agroecológico do Estado. No RS em 2005, o Ministério Público proibiu o plantio 

de eucalipto próximo ao arroio que abastece o município de Pinheiro Machado, baseado no 

“Princípio da Precaução” pois, de acordo com o promotor, “o eucalipto suga do solo grandes 
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quantidades de água, o que pode afetar a manutenção da barragem que abastece de água a 

cidade”. 

A análise da literatura consultada, que é muito pequena em relação ao que já existe 

de publicações sobre o tema, indica que o eucalipto simboliza uma referência negativa 

generalizante, incorporando críticas que, na realidade, são dirigidas à: redução das florestas 

nativas, prática de monoculturas, estrutura latifundiária, prejuízos ambientais das indústrias de 

celulose e papel, ausência ou ineficácia de políticas públicas de redução da pobreza no campo 

ao poder estratosférico das grandes corporações e empresas, à atividade agrícola intensiva, ao 

uso de agrotóxicos, à incapacidade de fiscalização ao cumprimento da legislação trabalhista. 

Nessa perspectiva, é necessária a distinção entre a planta em si e os usos sociais que 

dela são feitos, assim como a distinção reforçada por Lima (1996), entre os plantios de eucalipto 

para reflorestamento e os plantios de ciclo curto para finalidade industrial. Dessa maneira, há 

que se considerar o espaço como um todo integrado, englobando precisamente as características 

do meio ecológico, a sociedade, o contexto político e econômico da área específica, a fim de 

produzir indicadores que resultem na compreensão adequada de todo o contexto envolvendo a 

expansão da eucaliptocultura. 

Vital  (2007)  assinala  que  generalizações  abstratas   sobre   o   tema,   tais  como 

“O eucalipto seca o solo”, devem ser substituídas por assertivas técnicas contextualizadas,  tais  

como  “Em   regiões   onde    o  volume    pluviométrico    é    inferior a   400   mm/ano, as   

plantações   de   eucalipto   podem   levar    ao    ressecamento    do solo”  ou,  ainda,   “Em   

regiões   onde   o   solo   prévio   à   plantação   já   estava   degradado  ou  possuía   baixos   

níveis   de   fertilidade,   as   plantações   de  eucalipto podem elevar a quantidade de húmus da 

terra, melhorando as condições de fertilidade do solo”. 

As críticas à eucaliptocultura devem evitar o apontamento de questões superficiais 

com efeitos imediatos na escala local: lixiviação, contaminação e erosão do solo pois, sendo o 

solo (e a água) os principais “insumos” para elevação da produtividade, é basilar que o modelo 

tecnológico o melhore. Tais críticas devem focar questões estruturais com efeitos globais, como 

a mercantilização da natureza, transformação de elementos naturais em recursos, mundialização 

da produção e do consumo centralizada em poucos atores, inserção das áreas na lógica 

capitalista. Ainda que a plantação seja “sustentável”, o modelo não é. A maior parte das áreas 

plantadas com eucalipto deve ser vista como áreas agrícolas inseridas no agronegócio e, nesse 

contexto, são mais conservativas do que os plantios anuais. 
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Vital (2007) sugere que, para pensar nos impactos da silvicultura, é preciso pensar 

em várias circunstâncias, são elas: as condições prévias ao plantio; o regime hídrico da região; 

o bioma de inserção da atividade silvicultural; as técnicas de manejo empregadas; a integração 

da população local; o tipo de solo; a declividade. Por exemplo, na Índia, Palanna (1993) 

descreve o plantio em áreas montanhosas para reverter o quadro de erosão em montanhas 

descobertas por vegetação. 

Como ressaltam Hiremath e Dandavatimah (1993), o foco não deve ser o gênero 

em si, mas os aspectos sociais da eucaliptocultura e do uso da terra, tais como: quem controla 

a terra? Quem decide quais espécies plantar? Em benefício de quem? Enfim, quais são os atores 

decididores e os atores coadjuvantes? E aqueles que sequer tiveram oportunidade de atuar? 

Na Índia, Hiremath e Dandavatimah (1993, s/p, tradução e grifo nossos) apontam 

que 
 

 

Durante nossas visitas e trabalhos nas aldeias, nos deparamos com muitos protestos 

fortes e vocais contra eucaliptos que tinham sido propagados sobre a floresta e terras 

comuns dos vilarejos. Indo mais a fundo na questão, descobrimos que esta oposição 

não era necessariamente contra o eucalipto como uma árvore, mas o eucalipto como 

um símbolo de invasão por parte da indústria em suas terras comuns. O eucalipto 

é vista nesta área, como uma planta que os privou de suas terras comuns, forrageiras 

e combustível recursos que estavam disponíveis antes. 

 

No Brasil, desde o começo do século, Andrade (1961, p. 67) já ponderava quanto 

às tendências generalizantes sobre o eucalipto: 

 
[...] é necessário bastante critério na escolha das espécies para cada Estado brasileiro, 

dela dependendo muitas vezes o êxito ou insucesso das culturas. Isto é tanto mais 

importante quanto é sabido que com a mania, muito nossa, de generalizar, podemos 

levar o desânimo a muitos plantadores ou trazer o descrédito a esta vantajosíssima 

cultura, pois que, diante de um fracasso desta natureza, poucos saberão atribuí-lo à má 

escolha da espécie e, não, como frequentemente se dá, a todo o vastíssimo gênero 

Eucalipto. O público, em geral, refere-se ao eucalipto de uma maneira assás vaga, 

como se tratasse de uma só planta, de uma única espécie, e estende a todas elas, 

indistintamente, os seus louvores ou suas exageradas queixas. 

 

 

 
Enquanto as críticas forem dirigidas ao eucalipto, continuarão generalizantes e 

ineficazes, pois atribuir à planta a culpa pelo sucesso ou fracasso de uma plantação, pelo 

processo de degradação ambiental e exclusão social, é criar uma cortina de fumaça que desvia 

a atenção dos verdadeiros sujeitos desse processos. A eucaliptocultura é atividade objetiva 
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criada por sujeitos sociais. Aqueles que desenvolvem o enredo em que a eucaliptocultura se 

desenvolve são os atores sociais. 

 
5.2.3 A polêmica espacializada 

 
 

A relação entre os atores e o espaço herdado, mediada pelo sistema técnico e as 

finalidades da produção eucaliptocultural, define o modo pelo qual os impactos e a 

reconfiguração espacial são absorvidos pelas diferentes parcelas da sociedade, o que implica 

em percepções diversas acerca da atividade. Serão enumerados aqui, alguns exemplos de 

formações socioespaciais em que o eucalipto protagonizou forte polêmica. 

Na África do Sul, um dos primeiros países a estabelecer plantações de eucalipto em 

larga escala, já em 1887, foi posta a afirmação de que os clima do país estava se tornando mais 

seco, as nascentes estavam minguando e os cursos se tornando intermitentes, sob efeito do 

eucalipto (LIMA, 1996). 

No Canadá, Orton (1992) lamenta o apoio dado à expansão das plantações florestais 

e às indústrias de papel e celulose, salientando que o Tratado Florestal, estabelecido na Eco 92, 

no Rio de Janeiro, estabelecia referências restritivas às florestas plantadas. 

Na Califórnia (EUA), o movimento ambientalista propôs, na década de 1990, a 

remoção do eucalipto dos parques estaduais pelo fato de ser exótico, o que promoveu acalorado 

debate, já que o combate foi centralizado apenas no eucalipto, e não em todas as plantas exóticas 

que compunham cerca de 15% do total de espécies dos parques daquele estado (LIMA, 1996). 

Na Ásia, onde a área plantada com eucalipto é maior do mundo, especialmente na 

Índia, controvérsias eram tamanhas que foram chamadas de “Grande debate eucalipto”, o que 

suscitou a organização de eventos e publicações pela FAO. Lima (1996, p 19), transcreve textos 

asiáticos que afirmam que o eucalipto “conduz à desertificação”, “esgota a umidade do solo e 

destrói a recarga da água subterrânea”, além de causar déficit de nutrientes e liberar substâncias 

alelopáticas. 

A literatura acerca desse debate na Índia é muito vasta, certamente a mais ampla no 

mundo, e não será aqui encerrada. Nesse país, questionam-se os incentivos estatais para 

substituir a vegetação nativa, de baixo valor econômico, por plantações de eucalipto, sua 

introdução em áreas marginais e ambientalmente suscetíveis e em propriedades dos produtores 

de castas superiores, em detrimento dos mais pobres, a expulsão das populações 
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locais e a ausência de uma política de preços mínimos, que resultou no colapso da cultura no 

final da década de 1980, a despeito da grande euforia que caracterizou o período precedente. 

Tratam dessa temática Hiremath e Dandavatimah (1993), Raintree (1993), Saxena (1994) e 

Rajagopal (2002), entre outros. 

Na Europa, somente para ilustrar a polêmica, foi lançado um livro intitulado “O 

Eucalipto ou o Homem”, escrito por Antero Gonçalves, que afirma: 

Não merece a pena repetir mais o que é o eucalipto: é contra os seres vivos, é contra 

a terra, é contra a água, é contra tudo e todos. É difícil compreender como este povo 

do campo aceita sossegado e tranquilo que lhe conspurquem as melhores terras aráveis 

com o infernal glóbulo que ameaça tornar-nos num deserto (LIMA, 1996, p. 20). 

 

No Brasil, há clara distinção da literatura “contra” ou “a favor” do eucalipto. 

Cardoso e Pires (2009) apresentam uma revisão de literatura em que destacam apenas as 

consequências negativas da eucaliptocultura: desertificação do clima e do solo – déficit hídrico, 

ressecamento do solo, perda da biodiversidade e especialização da atividade produtiva. 

Na Bahia, terceiro maior produtor brasileiro, o Centro de Estudos e Pesquisas para 

o Desenvolvimento do Extremo Sul da Bahia (Cepedes) tem dirigido muitas críticas à 

eucaliptocultura, tais como: utilização de recursos públicos, via BNDES, êxodo rural, não 

cumprimento de legislação trabalhista e ambiental, inclusive a reserva legal, esgotamento das 

fontes de água e inviabilização da reforma agrária. 

Pereira (2006) também aponta algumas críticas relacionadas à eucaliptocultura no 

Rio Grande do Sul, como concentração de terra, capital e renda, geração de obstáculo à reforma 

agrária, desoneração de impostos para os municípios e estado, criação de vazios populacionais, 

pouca geração de emprego e falta de vinculação da matriz produtiva já existente na região 

Muitos autores têm dirigido severas críticas aos impactos promovidos pela 

refuncionalização e, assim, pela reconfiguração do Extremo Sul Baiano sob a espacialização da 

eucaliptocultura nas últimas décadas: 

No Extremo Sul da Bahia a introdução da cultura do eucalipto vem trazendo sérios 

riscos para os recursos hídricos, o solo, a fauna e a flora locais, contribuindo também 

para a inviabilidade da agricultura familiar na região, ocupando todas as terras 

agricultáveis, inclusive em áreas que seriam destinadas a reforma agrária, terras 

indígenas e no entorno de Unidades de Conservação com importantes reservas de 

Mata Atlântica. Concomitantemente as fábricas de celulose promovem um uso 

abusivo de água potável, além de lançar resíduos nos rios da região. (SANTOS; 

SILVA, 2004, p. 1). 
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Os mesmos autores, em texto bastante incisivo citado indiscriminadamente em 

quase toda a literatura sobre o tema na Bahia, apontam que, para seu desenvolvimento 

acelerado, o eucalipto precisa de quantidades de água que provocam o “secamento” do solo, 

diminuindo os mananciais e que “a desertificação é possibilidade bastante plausível”. Quanto à 

fauna, o impacto se inicia pela mirmecofauna, com a proliferação das pragas típicas do 

eucalipto, especialmente saúvas cortadeiras e desfolhadeiras do eucalipto que, após o corte da 

planta, se espalharão para outras áreas. Ademais, a colheita mecanizada coloca em risco 

pássaros que fazem seus ninhos nos galhos das árvores de eucalipto, assim como pequenos 

animais que possam estar entre os seus troncos. 

Alguns desses apontamentos são generalistas e míticos. Não há dados relativos aos 

processos hidrológicos que comprovem desertificação, seja restrita ao solo, seja englobando o 

clima, além do fato de que o Extremo Sul baiano encontra-se na Zona da Mata, área não 

suscetível à desertificação nordestina. Quanto à proliferação de pragas, como as saúvas, desde 

o início do século XX Andrade (1961) já alertava que essa é uma preocupação central nas 

plantações de eucalipto e, portanto, merecem cuidado constante, sendo resolvida com diversas 

práticas de manejo florestal, o que contraria a possibilidade de sua propagação. Por fim, apontar 

que o corte mecanizado causa prejuízo à fauna alada é admitir que as plantações de eucalipto 

podem atrair esse tipo de fauna, a despeito das críticas que enfatizam a inexistência de animais 

nas plantações. 

Outra crítica apontada pelos mesmos autores, bastante aceitável, é o lançamento de 

efluentes do processamento da celulose a serem despejados no rio Jequitinhonha, embora os 

representantes da empresa se defendam, salientando que se isso ocorresse não seria possível o 

empreendimento (OLIVEIRA, 2008). 

Já dentre os desdobramentos econômicos, é unânime a percepção de aumento do 

PIB, da exportação e da inserção regional na economia globalizada (SANT’ANNA, 2009; 

CERQUEIRA NETO, 2012). Entretanto, 

estima-se que houve em Eunápolis num período de cinco anos uma valorização 

imobiliária de aproximadamente de cem vezes. Esta variável é utilizada por alguns 

pesquisadores para demonstrar que as indústrias trouxeram mais problemas do que 

soluções, o que não é compartilhado por aqueles que têm como negócio a venda e o 

aluguel de imóveis, e também analisado por alguns estudiosos da economia local 

como valorização da cidade, afinal, os valores dos imóveis dependem também do 

estágio de desenvolvimento ou de exclusividade que o lugar possui (CERQUEIRA 

NETO, 2012). 
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Por outro lado, quanto aos desdobramentos sociais, salienta-se que a condição do 

produtor mudou, desaparecendo formas como as parcerias e as meias (OLIVEIRA, 2008), o 

local de residência da população alterou-se do campo para a cidade e verificou-se o aumento da 

violência (CERQUEIRA NETO, 2012). 

A geração de empregos é quase exclusivamente restrita aos municípios onde está 

localizada a unidade industrial, sendo a Veracel em Eunápolis e a Suzano em Mucuri. Assim, 

não obstante quase todos os municípios da região possuam eucaliptais, os empregos gerados 

diretamente pela eucaliptocultura são poucos, uma vez que a etapa silvícola é bastante 

mecanizada. 

Avaliando a mesma área, Sant’Anna (2009, p. 745-746), constatou a geração de 

empregos como fator positivo pois 

[...] a Educação, a Renda per Capita, o Índice de Desenvolvimento Humano (IDH), o 

Produto Interno Bruto (PIB) Municipal e o Percentual de Pessoas Pobres na região 

considerada foram positivamente impactados [...]. 

Nota-se que, quanto mais direta é a ação empresarial, maiores e melhores são os 

resultados. No caso da educação, conforme relatado, as empresas tiveram participação 

direta no processo, criando e apoiando escolas e proporcionando reciclagem a 

professores. Os reflexos nos indicadores ficam evidenciados com seus índices 

ultrapassando as médias nacionais. 

 

Em contrapartida, analisando a mesma área, Malina (2013) observa concentração 

financeira, mas nem sempre fundiária, pois propriedades diferentes, separadas juridicamente, 

produzem eucalipto para determinada empresa. Ainda quanto à estrutura agrária, os incentivos 

fiscais mantiveram e reforçaram a formação de grandes propriedades, mantendo uma estrutura 

tradicional e permitindo exploração com baixo ou nenhum gasto privado. Além disso, a grande 

propriedade absenteísta tem na silvicultura uma das opções de uso do solo, as áreas não fixam 

o homem no campo e é verificado aumento do preço da terra com o crescimento da produção 

florestal. 

No caso específico da Veracel, segundo Malina (2013) a empresa não cumpre a 

legislação brasileira no que tange às proporções máximas de compra da terra por empresas 

estrangeiras por município e, fato muito importante: ocupa terras devolutas. 

Bahia (2008) apontou que a fiscalização ambiental do Programa de Fomento 

Florestal em áreas da Veracel, Aracruz (hoje Fibria) e Suzano gerou 464 autos, assim 

distribuídos: 182 multas, 231 advertências, 51 interdições e 131 notificações. Ainda segundo o 

diagnóstico do IMA (2008), cerca de 70% dessas propriedades não tinha reserva legal averbada. 
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A observação do exemplo dessa região, que compõem uma das maiores áreas com 

maciços de eucalipto no mundo, pode levar à equivocada interpretação de que o poder 

econômico e a hegemonia territorial das empresas desconsidera o espaço herdado, como se 

homens, infraestrutura, instituições e meio ecológico fossem comandados pelas firmas. 

Mas a territorialização das empresas no Extremo Sul da Bahia e a espacialização da 

eucaliptocultura, assim como ocorreu na Índia, no Espírito Santo e no Rio Grande do Sul, 

também promove a exacerbação de movimentos sociais que 

[...] reunidos no Fórum de Entidades e Movimentos Sociais do Sudoeste [baiano], 

contrapondo a este avanço e expansão do monocultivo de eucalipto, utilizaram de um 

artifício jurídico constitucional, denominada de Lei de Iniciativa Popular, para 

mobilizar os diversos segmentos da sociedade na elaboração de projetos de Lei que 

restrinja o avanço indiscriminado deste modelo de produção intensificada e 

predatória, construindo assim um processo de resistência a estes megaprojetos 

(ANDRADE; OLIVEIRA; GERMANI, 2013). 

 

O Fórum Socioambiental do Extremo Sul, do Sudoeste da Bahia e de Luta por 

Terra, Trabalho e Cidadania da microrregião Sul da Bahia e o Vicariato Sul da Diocese de 

Itabuna elaboraram Carta Pública e Petição dos atingidos pelo monocultivo do eucalipto no 

Extremo Sul e Sudoeste da Bahia, enumerou diversas irregularidades da empresa tais como a 

falta de governança para lidar com a situação e “não há ordenamento nem zoneamento do 

território; não há coordenação das intervenções públicas relativas aos plantios de eucalipto na 

região; não há políticas agrícolas, não há políticas fundiárias; não há controle da legalidade da 

venda de terras; não há estudos/normas específicas estabelecendo índices recomendáveis de 

ocupação para as plantações por municípios”. O documento pede, entre outros, a suspensão 

imediata do plantio de espécies exóticas – eucalipto – no estado da Bahia e o redirecionamento 

dos investimentos do BNDES e demais bancos nacionais à agricultura familiar e à demarcação 

e titulação das terras das comunidades tradicionais. 

Pereira (2006) também aponta algumas críticas relacionadas à eucaliptocultura no 

Rio Grande do Sul, como concentração de terra, capital e renda, geração de obstáculo à reforma 

agrária, desoneração de impostos para os municípios e estado, criação de vazios populacionais, 

pouca geração de emprego e falta de vinculação da matriz produtiva já existente na região. 

Desse modo, esses exemplos evidenciam que as contestações ao eucalipto são 

particularizadas, pois se dão no bojo das conflituosas relações entre os atores locais, regionais 

e globais envolvidos e dos impactos de diversas naturezas resultantes da espacialização da 

eucaliptocultura em cada porção do espaço herdado. 
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5.2.4 A polêmica no Sudoeste de Goiás 

A eucaliptocultura só toma relevo a partir de 2005 e os eucaliptais só ocupam menos 

de 1% da extensão territorial do Sudoeste de Goiás. Talvez por esse motivo, somado à 

hegemonia absoluta do discurso do agronegócio, não haja contradições no debate regional. 

Contudo, merece destaque o ocorrido no município de Caçu, da microrregião 

Quirinópolis que, assim como o Sudoeste de Goiás, fazem parte do Sul Goiano. Ali, o eucalipto 

plantado ganhou uma importância ornamental, passando a fazer parte da paisagem e foi 

incorporado ao imaginário coletivo como um bem intangível e social. 

De acordo com reportagens televisivas e também registradas em sítios eletrônicos, 

como apresentado na Figura 5.2, na década de 1980 moradores de Caçu plantaram eucaliptos 

por seis quilômetros às margens da GO 206, no trevo que dá acesso à cidade, porém em área 

que pertence ao município limítrofe de Cachoeira Alta. A rodovia arborizada com Corymbia 

citriodora, conhecido pelo aroma que exala, virou cartão postal de Caçu. Em 2010, herdeiros 

da propriedade que abriga o eucaliptal iniciaram o corte das árvores, que cessou após protestos 

de populares desfavoráveis ao desmatamento seguidos de um mandado de segurança. O 

processo se arrastou até 2013, quando recomeçou o corte que, novamente, foi interrompido em 

face das manifestações populares e de uma nova ordem judicial. Consta que, ao final, as árvores 

foram cortadas, gerando uma milhão de reais distribuídos entre as prefeituras de Caçu, 

Cachoeira Alta e o proprietário. 

Os moradores de Caçu, alguns dos quais plantaram e outros que protestaram em 

favor da manutenção dos eucaliptos, consideravam os eucaliptos um símbolo da entrada da 

cidade, ufanavam sua beleza e aroma e sentiam-se “donos” daquela beleza considerada natural. 

Os trechos a seguir, retirados de um comentário em rede social, o CaçuOnline, refletem muito 

bem isso: 

 
Eu não vejo necessidade da prática de um crime tão grande contra a natureza. Há 

muitos anos esses eucaliptos embelezam a entrada da cidade, encantando pessoas, e 

nunca antes houve tal necessidade. Na minha opinião isso é apenas interesse particular 

de "alguns", pois gerará uma boa quantia [...] Não existe nenhuma urgência (não que 

a população esteja sabendo) da necessidade desse lucro. 

[...] 

Minha opinião em desfavor do crime contra a natureza e contra o mal governo que 

pensa que engana! (CAÇUONLINE, 2013). 
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Figura 5.2 – Imagem de eucaliptal margeando a entrada de Caçu (GO) e a polêmica entorno 

do seu corte noticiada pela mídia 

 
 

Fonte: g1.globo.com. 

 

 

No imaginário coletivo de algumas dessas pessoas, o eucalipto plantado é parte da 

natureza. No imaginário de outras, o eucalipto é uma agressão à natureza. Evidentemente, se 

impõe a necessidade de visualizar de maneiras diferentes o plantio ornamental, com a 
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finalidade de recuperação ou como barreira, das finalidades comerciais, que se inscrevem 

mais em uma modalidade da agricultura do que “florestal”. 

Nas visitas ao eucaliptais do Sudoeste de Goiás, no E1 uma grande área de 

pastagem de boa qualidade deu lugar a uma grande eucaliptal, a perder de vista na paisagem. O 

entrevistado, T1, que trabalha há muitos anos na grande fazenda e presenciou a mudança de uso 

da terra e a reconfiguração da paisagem, mencionou que “o pasto é mais bonito que o eucalipto, 

porque o pasto é alimento pro gado e o gado é alimento pra gente”. Ressaltou, ainda, que não 

vê o eucalipto como árvore e não considera o eucaliptal como reflorestamento e sim como 

lavoura. A sua esposa, entrevistada T2, disse preferir os eucaliptos ao pasto, “porque gosto de 

olhar [a paisagem] e ver as árvores”. 

No E10, em área muito arenosa localizada na bacia do Rio Verdinho, o produtor, 

que como grande parte dos entrevistados também era o único trabalhador na plantação de 

eucalipto e no estabelecimento agropecuário, embora tenha um grau de instrução baixo, 

mostrou muito conhecimento técnico, adquirido, segundo ele, em cursos ofertados na região, 

sobretudo pela Unifimes, em Mineiros. O produtor enfatizou que é “muito importante 

calcariar, fazer as curva de nível, adubar, fazer integração do eucalipto com o pasto e não pôr 

muito gado”. Questionado sobre mudanças ecológicas na área que há muito tempo tem 

eucalipto, ele afirmou: “diz que o eucalipto seca a água do solo, mas eu tenho prova que não. 

Os corgo daqui aumentou a água depois do eucalipto, porque antes era tudo pasto degradado”. 

Essa fala demonstra que as afirmações generalistas sobre a eucaliptocultura  devem 

ser evitadas, pois os impactos da espacialização dessa atividade dependem de um conjunto de 

fatores, em especial das características da área – espaço herdado – antes da implantação. As 

áreas degradadas, em geral, serão melhoradas pela eucaliptocultura. Já áreas que foram 

convertidas de vegetação nativa para eucaliptais terão sua dinâmica ecológica alterada e perda 

de biodiversidade. 

 
5.3 Impactos socioeconômicos da eucaliptocultura no Sudoeste de Goiás 

 
 

Dentre os principais desdobramentos socioeconômicos em áreas de 

eucaliptocultura, a literatura aponta a concentração fundiária, a ameaça aos territórios indígenas 

e quilombolas, o aumento do PIB, mas também uma inflação imobiliária. 

No Sudoeste de Goiás, a área plantada com eucalipto representa 0,60% da extensão 

territorial, com destaque para os municípios de Aparecida do Rio Doce, Rio Verde e 
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Santa Rita do Araguaia, nos quais o percentual da área ocupada pelos eucaliptais é superior a 

1% do município. Desse modo, não é possível afirmar que e eucaliptocultura tenha alterado a 

dinâmica espacial na escala regional ou municipal. Mas é possível avaliar os seus impactos na 

configuração regional e à escala local. 

Uma crítica comumente apontada em relação à eucaliptocultura é a concentração 

de terras. No Sudoeste de Goiás, os eucaliptais estão presentes em pequenas, médias e grandes 

propriedades. Na Tabela 5.1 são apresentados grupos de área dos estabelecimentos visitados no 

Sudoeste de Goiás, os quais representam 26,8 % do total da área plantada com eucalipto. 

Tabela 5.1 – Características fundiárias dos estabelecimentos agropecuários com eucaliptais no 

Sudoeste de Goiás 

Classes de área 

(ha) 

Número de 

estabelecimentos 

Área total dos 

estabelecimentos (ha) 

Área com 

eucaliptos (ha) 

0 a 10 6 35 18 

11 a 20 2 24 4 

21 a 50 6 239 152 

51 a 100 9 714 419 

101 a 200 13 1.941 755 

201 a 500 10 3.144 1.005 

501 a 1000 5 3.787 1.760 

> 1001 9 24.022 5.584 

Total 60 33.906 9.097 

Fonte: a autora. 

 

 

5.3.1 A refuncionalização das áreas marginais 

No Sudoeste de Goiás, a eucaliptocultura colaborou para viabilizar a diversificação 

produtiva das áreas arenosas em nível de propriedades e de subespaços regionais. Tal 

diversificação, contudo, quase sempre esteve associada à paulatina subordinação desses 

subespaços à lógica do capital, representando a cooptação capitalista dessas áreas. 

Em resumo, sob o comando de atores e comandos externos, o espaço herdado nas 

áreas marginais transformou-se e passou a funcionar subserviente, pois sua finalidade é 

complementar, aos processos e atores hegemônicos regionais, sob um sistema técnico 

“alienígena” às tradições locais. Como resultado, essas áreas apresentam alta vulnerabilidade 

econômico-social. 

Inicialmente, cumpre salientar a questão da lógica da renda da terra, que recebeu 

amplo tratamento teórico pelos clássicos da Economia Política, tal como Adam Smith, para o 
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qual ela é “o preço pago pelo uso da terra” (SMITH, 1996, p. 185). Para Ricardo (1996, p. 49), 

segundo o qual essa renda “é a porção do produto da terra paga ao seu proprietário pelo uso das 

forças originais e indestrutíveis do solo” e Malthus (1996, p. 81), que define 

a renda da terra como a parcela do produto total que fica para o proprietário da terra 

depois de pagas todas as despesas, de qualquer tipo, referentes a seu cultivo, inclusive 

os lucros do capital empregado, estimados segundo a taxa usual e ordinária de lucro 

do capital agrícola no período considerado. 

 

Há consensos e discordâncias entre esses autores, cujas formulações estão 

presentes, mas superadas nas obras de Marx e dos marxistas, que tratam a renda da terra como 

decorrente da relação social existente numa sociedade desigual, associada ao monopólio da 

propriedade privada e da apropriação decorrente do processo de distribuição da mais-valia 

social gerada no capitalismo (CARIO; BUZANELO, 1986, p. 32). 

Nessa linha, de acordo com Martins (1981), enquanto na agricultura pré- capitalista 

a renda é extraída diretamente da produção, mediante o pagamento pelo camponês do direito 

de trabalhar em suas terras, na agricultura capitalista esse pagamento é feito pelo conjunto da 

sociedade no momento da distribuição da mais-valia, isto é, trata-se da mais-valia social tomada 

pelo proprietário, que tem o monopólio da terra. Portanto, a renda da terra é o pagamento ao 

proprietário, que concede a licença para a exploração capitalista da terra. 

No âmbito dessa teorização, interessa pontuar os dois tipos de renda assinalados na 

teoria marxista: 1) renda absoluta: pagamento simplesmente devido ao fato de uso da 

propriedade privada das terras; 2) renda diferencial I: pagamento relativo às diferenças de 

fertilidade natural e/ou localização das terras e renda diferencial II: pagamento relativo aos 

investimentos de capital a fim de melhorar a produtividade da terra. 

A lógica da renda da terra é a lógica capitalista, ou seja, aquela em que os 

investimentos devem gerar lucro. O investimento em um ambiente não propício à produção 

gera lucro, porém menor que aquele das terras de melhor qualidade: 

 
O terreno de pior qualidade será explorado se a insuficiência de oferta fizer os preços 

dos produtos subirem, a tal ponto que mesmo a cultura dessas terras de pior qualidade 

renda o suficiente, e neste sentido, constitui o determinante mínimo no 

estabelecimento do preço (CARIO; BUZANELO, 1986, p. 36). 

 

 

Exatamente como afirmam os autores, a incursão da agricultura intensiva nas áreas 

marginais do Sudoeste de Goiás esteve associada ao aumento do preço de produtos agrícolas, 

como a soja em 2005, e o eucalipto, entre 2008 e 2012. 
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Antes disso, a apropriação capitalista moderna das terras ocorreu nos chapadões, 

que viabilizaram a introdução de um modelo agrícola alicerçado na mecanização. Com a 

implantação de infraestrutura pelo Estado, o desenvolvimento de pesquisas que possibilitaram 

o melhoramento do solo e as políticas de crédito que permitiram a disponibilidade de capital 

para investir na produção os produtores, geralmente sulistas, tiveram a possibilidade  de auferir 

lucro nas áreas mais propícias à agricultura, os chapadões. Com isso, as demais áreas ficaram 

na marginalidade, ou melhor, na “reserva”. 

Nesse cenário, as depressões ficaram “marginalmente” inseridas no processo de 

expansão da modernização da agricultura e da agroindustrialização. Consequentemente, a 

pecuária avançou sobre estas áreas de solos de menor fertilidade, como na maior parte daquelas 

localizadas em Aporé, Caiapônia, Doverlândia, Serranópolis e parte de Mineiros. 

Não se pode negligenciar que esse avanço da pecuária somente foi possível com o 

melhoramento das pastagens, via introdução de variedades de gramíneas, mas nem sempre por 

meio da adoção de técnicas modernas, como a correção da acidez e adubação do solo e o 

melhoramento genético do gado bovino, o que culminou com grandes áreas de pastagens 

degradadas. 

Além disso, a produção para consumo local, a policultura e a agricultura 

camponesa, em geral, ficaram restritas a essas áreas, exceto pela existência de pequenas 

propriedades e posses próximas às cidades e raros assentamentos rurais em áreas de chapadão. 

Do mesmo modo, a vegetação nativa praticamente hoje se restringe às depressões. 

Por um lado a possibilidade de auferir renda nas terras mais propícias dos chapadões 

fez aumentar substancialmente o seu preço para arrendamento ou para compra e, por outro lado, 

a instalação de várias agroindústrias como a Cargill, a Caramuru, a Comigo, a Perdigão e a 

Nestle elevou a demanda por produtos agropecuários. A elevação do preço da “terra de 

chapadão” e o aumento por demanda de produtos agropecuários estão, pois, entre os fatores que 

motivaram a recente incorporação das áreas de “reserva” ao modelo produtivo e, assim, as terras 

mistas (arenosas) em algumas situações passaram a ser cultivadas até mesmo com soja. 

A partir de 2005, apesar da incorporação agrícola das depressões, a extensão 

territorial ocupada com agricultura nesses municípios nos quais predominam áreas marginais é 

muito menor do que aquela em municípios de chapadões. Além disso, a comparação entre o 

rendimento nos municípios de chapadões e nos das depressões, possibilitada pela análise dos 

dados disponibilizados pelo IBGE (2017) e pela Canasat (2017), demonstram que, ao longo 
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dos anos e para todos os principais produtos cultivados, quais sejam, soja, milho e cana-de- 

açúcar, o rendimento nos chapadões é maior que aquele nas depressões. 

Os dados oficiais corroboram a lógica da renda diferencial II, evidenciando a 

recente incorporação dos espaços marginais ao modelo dominante, promovendo parcial 

alteração do uso da terra e das funções dessas áreas, porém com adaptações às características 

do espaço herdado que evidenciam a importância do espaço frente ao processo econômico. 

Nesse contexto, por volta de 2008, a escassez e o elevado preço da lenha no 

Sudoeste de Goiás, produto necessário ao abastecimento da agroindústria regional, somado à 

ampliação dos créditos financeiros voltados à silvicultura, promoveram a incursão da 

eucaliptocultura para as áreas marginais, via produção própria, arrendamentos e parcerias. 

Na linha da teorização sobre a renda da terra, pode-se afirmar que, enquanto grande 

parte dos eucaliptais de Rio Verde ilustram a renda diferencial I, boa parte dos demais 

eucaliptais ilustram a renda diferencial II. 

Em Rio Verde, 31,19% da área plantada com eucalipto foi convertida de agricultura 

para eucaliptocultura. Nesse município, os eucaliptais ocupam áreas agricultáveis, como relevo 

plano e solos com maiores teores de argila, o que não ocorre em nenhum outro município do 

Sudoeste de Goiás. Assim, os eucaliptais do município de Rio Verde são privilegiados por 

estarem em solos que possibilitam auferir maior produtividade, próximos ao centro de consumo, 

assistência técnica e comércio de insumos, o que reduz os custos de produção e de logística, em 

detrimento do alto custo da renda da terra, especificamente da renda diferencial I, e justificando 

sua presença em áreas agrícolas “nobres”. 

Nos demais municípios da região, assim como em parte de Rio Verde, os eucaliptais 

ocupam áreas marginais, cujo preços são mais baixos. Desse modo, os altos custos empregados 

no melhoramento do solo e na logística e o baixo rendimento dessas áreas deveriam ser 

compensados pelos baixos valores em aquisição e arrendamento de terras para a 

eucaliptocultura. Esse conjunto de condições desfavoráveis, entretanto, torna as áreas marginais 

extremamente vulneráveis economicamente. 

A conversão dessas áreas marginais ocorreu quando o preço do eucalipto era alto e 

o mercado promissor. O aumento das áreas plantadas e a relativa redução do mercado para os 

produtos da eucaliptocultura, no entanto, demonstrou o risco econômico desse processo, 

sobretudo para os produtores que realizaram financiamentos e não conseguiram comercializar 

a produção, ou obtiveram receitas abaixo dos custos. Foram vários os casos de renegociação 

das dívidas vinculados ao plantio de eucalipto. 
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Cabe salientar que, em média, o custo de transporte representa 50% do custo de 

produção do eucalipto para lenha. As áreas marginais, além do solo de pior qualidade, têm 

acesso difícil, por causa da distância, estradas ruins e ausência de pontes, entre outros. Com a 

redução do preço do estéreo de eucalipto de R$ 120,00 em 2008 para R$ 75,00 em 2017, além 

da falta de mercado consumidor, a produção nas áreas marginais tem se mostrado inviável. 

Outra questão importante é o preço das terras. Em um processo contraditório, a 

viabilidade produtiva do eucalipto nas áreas marginais colabora para a inflação do preço da 

terra. Considerando as condições específicas de área degradada em solos arenosos, distantes 

dos centros de consumo, portanto tipicamente marginais, há relatos de áreas que foram vendidas 

a R$ 15.000 o alqueire, convertidas em eucaliptais e depois a R$ 45.000 o alqueire. Além da 

viabilidade produtiva do eucalipto, a inflação se deve a um processo geral de escassez das terras 

agricultáveis na região. 

De acordo com o experiente corretor de imóveis rurais Milton Severino Carlos, as 

terras para venda são divididas em um valor decrescente em preço e qualidade, como terras de 

lavoura, terra mista, área arenosa e área para reserva, que é a área arenosa impassível de uso 

agrícola. Segundo ele, o preço da terra varia conforme o solo, o relevo e a logística. Informou 

também, que o melhoramento da área, como reforma de pastagens, por exemplo, é capaz de 

valorizar bastante os imóveis rurais. Exemplificou o caso de um imóvel vendido por ele no 

município de Aporé, em terra mista, por a R$ 3.000 o alqueire em 2001, R$ 22.000 em 2012, 

quando recebeu reforma de pastagens e foi revendido a R$ 56.000 em 2015 e posto à venda por 

R$ 70.000 o alqueire, em 2016, uma valorização de 2.333% em 15 anos. 

Esse cenário sinalizava para uma valorização geral das terras na região, até que a 

crise econômica de 2014, somada à crise regional de superprodução do eucalipto, promoveu 

um arrefecimento do processo. O corretor não tem atendido nenhum cliente interessado em 

comprar terra para plantar eucalipto. 

Houve alguns casos de aquisição e arrendamentos de terras para a finalidade de 

produzir eucalipto, como em Serranópolis e em Mineiros, na depressão interplanáltica do Rio 

Verde. A maior parte das aquisições e arrendamentos ocorreu entre 2008 e 2012. Desse período 

até 2017, o preço das terras em áreas marginais subiu a uma média de 50% ao ano. Os 

arrendamentos, realizados no período em que o preço da lenha batia recordes, transformaram- 

se em pesadelos para alguns produtores. Portanto, as aquisições mostraram-se mais favoráveis 

que os arrendamentos. 
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Portanto, houve uma processo geral, do qual a eucaliptocultura é parte, de 

refuncionalização das áreas marginais que, por um lado permitiu a diversificação produtiva dos 

estabelecimentos agropecuários e de regiões e, por outro, subordinou tais áreas ao capital, 

colocando-as às mercê de seus riscos. 

 
5.3.2 Trabalho 

Quando se divide a área plantada com eucalipto em 2015, um total de 33.936 ha, 

pelo pessoal ocupado nas atividades diretamente ligadas à produção eucaliptocultural 

apresentados pela RAIS para o mesmo ano, tem-se que a cada 242 ha geram apenas um posto 

de trabalho, uma empregabilidade direta baixíssima. 

A RAIS apresenta um quadro geral do trabalho formalizado, das empresas cuja 

atividade principal e vinculado ao plantio de árvores. É preciso ressalvar que há pessoal 

ocupado na eucaliptocultura não contemplado nesses dados, como os trabalhadores familiares, 

aqueles registrados como empregados rurais e aqueles que trabalham em empresas cuja 

atividade principal não seja apoio ou produção florestal. 

Mas cumpre salientar que grande parte do pessoal ocupado na eucaliptocultura no 

Sudoeste de Goiás, de fato, não tem a atividade formalizada como tal. São esses os empreiteiros, 

atravessadores, caminhoneiros, trabalhadores rurais diversos nos serviços de plantio, tratos 

silviculturais, corte, baldeio, carga e descarga e transporte. Grande parte desses, trabalham de 

maneira ilegal, por conta própria ou contratados informalmente pelos produtores. Os 

empresários formalizados reclamam da concorrência desses trabalhadores ilegais, que 

conseguem fazer o mesmo tipo de serviço por um preço mais barato, já que não arcam com os 

custos trabalhistas. Já os “empresários” e trabalhadores informais afirmam que, se trabalharem 

na legalidade, a atividade de torna inviável. 

Não é possível contabilizar esse pessoal, mas pode-se estimar que 50% dos 

trabalhadores na eucaliptocultura, no apoio, produção florestal e de subprodutos, como o carvão 

vegetal, não sejam formalizados para tal, incluindo os ilegais e aqueles contratados para 

diversos tipos de serviço, especialmente os “vaqueiros”, nas fazendas de criação de gado, que 

também realizam serviços nos eucaliptais. 

Uma das críticas mais comuns à eucaliptocultura, é dirigida à rusticidade e 

precariedade do trabalho, à precarização do trabalho terceirizado e à informalidade. Para ilustrar 

uma situação que se repete, no início de junho de 2017, o Ministério Público de 
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Trabalho (MPT, 2017, s/p) em Minas Gerais encontrou situação análoga a trabalho escravo 

em eucaliptal de Minas Gerais. Segundo publicação no sítio eletrônico 

 
Salário, carteira assinada, água potável, cama, colchão, banheiro... Nenhum desses 

direitos humanos fundamentais eram assegurados na relação de trabalho que os 

administradores da Fazenda Seco, localizada no município de Águas Vermelhas, 

interior de Minas Gerais, impuseram a José Rodrigues Soares. Aplicar agrotóxicos em 

terreno de plantação de eucalipto, sem equipamento de segurança, era sua lida diária. 

A contrapartida pelo trabalho vinha a cada semana em forma de cesta de alimentos. 

“Trata-se de uma clara situação de trabalho em condição análoga à de escravo, na qual 

o trabalhador não recebe remuneração em dinheiro pelo trabalho que presta e está 

submetido a condições degradantes de trabalho, pela ausência de um alojamento em 

condições dignas de higiene e conforto, sem contar a falta de equipamentos de 

proteção da saúde e segurança e outros requisitos inerentes a uma relação formal de 

trabalho”, explica o Procurador do Trabalho Fabrício Pena, autor da ação. 

 

No Sudoeste de Goiás, o uso de motosserra, equipamento que põe em risco o 

trabalhador, sem os cuidados necessários, foi amplamente observado nas visitas em campo. As 

condições precárias de habitação e alimentação dos trabalhadores, especialmente nas áreas de 

fabricação de carvão vegetal, pondo em risco a saúde, é muito comum na região. A Figura 

5.3 mostra um trabalhador no ensacamento do carvão vegetal em Jataí, sem uso dos 

equipamentos necessários. 

 
Figura 5.3 – Trabalhador em fábrica de carvão vegetal, no município de Jataí 

 
Fonte: a autora, em 01/09/2016. 
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Na Comigo, no início dos anos 2000, um trabalhador sofreu um acidente fatal em 

um eucaliptal e a cooperativa, então, contratou um técnico em segurança do trabalho no ano de 

2003. Esse técnico, o trabalhador Vanderlan Pontes informou que na contratação, os 

trabalhadores recebem treinamento e orientação quanto à sua segurança. No início, segundo 

ele, havia resistência entre alguns trabalhadores no uso dos Equipamentos de Proteção 

Individual (EPIs), compostos por perneiras, botina, protetor solar, óculos, toca, chapéu e 

uniforme, mas que, aos poucos, os trabalhadores foram se habituando. 

Os acidentes de trabalho se somam a outros fatores que culminam com um processo 

crescente de terceirização e mecanização da maior parte das etapas do processo produtivo da 

eucaliptocultura regional. A terceirização é vantajosa para as empresas e para os grandes 

produtores porque muitas das atividades são sazonais, porque reduz o custo empregado em 

mão-de-obra, alivia as responsabilidades trabalhistas e diminui a necessidade de investimento 

para a especialização das atividades silviculturais. 

Esse é o contexto da ascensão da empresa Comelli, sediada em Rio Verde, que que 

iniciou a prestação de serviços para a eucaliptocultura em 2011, com 16 funcionários e em 2016, 

possuía mais de 180 funcionários e atuava em Goiás, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Minas 

Gerais, Paraná e Santa Catarina, na colheita mecanizada, cavaqueamento e transporte. A 

empresa realiza a maior parte de todos os serviços florestais das empresas BRFoods, Cargill, 

ADM, LDC, Grupo Cereal e Usina Cerradinho, além de atender grandes proprietários, como o 

Grupo Cassol. 

Desse modo, um aspecto relacionado às mudanças no sistema técnico e à 

terceirização, refere-se a mecanização de grande parte das etapas do processo produtivo, 

realidade para as maiores empresas e os grandes produtores do Sudoeste de Goiás que, além de 

terceirizar, mecaniza a maior parte das etapas do processo produtivo, o que culmina com a baixa 

geração de empregos no setor. O trabalho da Comelli, por exemplo, é realizado, 

predominantemente, por máquinas, como a Feller-Buncher, Skidder, escavadeira e picadores, 

apenas 32% dos seus trabalhadores atuam nessas operações e cerca de 60% são motoristas. 

A Comigo já teve a maior parte das operações realizadas com trabalhadores 

próprios, hoje também terceiriza a maior parte dos processos. Segundo Ubiraja Silva, gerente 

florestal da cooperativa, o trabalho piorou muito depois que foi terceirizado, porém, assim como 

as empresas e os grandes produtores, a Comigo sinaliza para o aumento percentual do processo 

de terceirização nos próximos anos. 
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Hás diferenças importantes entre os trabalhadores contratados e os trabalhadores 

terceirizados. Os primeiros, em geral, ficam muito mais tempo nas empresas, têm melhores 

condições de trabalhos e maior capacitação, pois os empregadores encaram o “capacitar” como 

um investimento. Os terceirizados, apesar de mais especializados em determinadas tarefas, têm 

a formação mais precária, já que as empresas prestadoras de serviço querem reduzir os custos 

com capacitação. Além disso, como os serviços prestados são geralmente por produção, isso é 

repassado ao trabalhador, que recebe um percentual por produção diária, submetendo-se 

voluntariamente a um volume de trabalho muito grande, embora considerado de pior qualidade, 

já que realizado em tempo mais curto, com menor capacitação, segundo os entrevistados. 

A Comigo é a maior empregadora da eucaliptocultura no Sudoeste de Goiás e tem 

uma política trabalhista cuidadosa. Os trabalhadores são transportados diariamente de Rio 

Verde para as quatro propriedades da cooperativa, têm bons alojamentos, alimentação, EPIs. A 

Comigo incentiva a qualificação, já teve projetos de sala de aula e transporte para levar os 

trabalhadores para a escola. Os trabalhadores têm plano de saúde e recebem percentual do lucro 

da cooperativa ao final do ano. Nas entrevista realizados com alguns dos trabalhadores, eles 

demonstraram gostar do trabalho “mais do que outras atividades que fizeram” (T 6), apreciar o 

trabalho porque tranquilidade da fazenda e “trabalha na sombra” (T 8). Esses trabalhadores, 

apesar de não trabalhar por produtividade, se apresentaram mais motivados ao trabalho que 

aqueles terceirizados. 

Por fim, outro problema da terceirização, é que muitos dos serviços prestados em 

várias etapas do processo produtivo são realizados por empresas sediadas em outros estados, de 

modo a não gerar emprego e renda para ao Sudoeste de Goiás. 

 
5.4 Alguns impactos ambientais nas áreas com eucaliptocultura 

 
 

Os impactos ambientais, como produtos e processos da relação entre a dinâmica 

social e a dinâmica do meio físico-ecológico, podem ser desencadeados pela implantação dos 

eucaliptais em uma área, cujas consequências são positivas ou negativas social, econômico e 

ecologicamente. Enquanto a condução bem manejada dos eucaliptais em área degradada pode 

produzir excelentes efeitos sobre o solo, a água e a fauna, além de benefícios socioeconômicos, 

sua condução mal manejada, mesmo em área anteriormente não degradada, pode conduzir à 

degradação. 
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Nessa perspectiva, a avaliação de impactos ambientais em áreas plantadas com 

eucalipto, especialmente em primeiro ciclo, como ocorre com a maior parte dos eucaliptais do 

Sudoeste de Goiás, deve considerar a caracterização da área de implantação, sob os aspectos de 

uso e de manjo. 

No Sudoeste de Goiás, apenas quatro municípios tiveram conversão de vegetação 

nativa e/ou de pastagem degradada para eucalipto após o ano 2000. No total, 645 ha de 

Cerrado/Mata e 1.988 ha de pastagem degradada foram convertidos em eucaliptais. A Tabela 

5.2 apresenta esses dados. 

 
 

Tabela 5.2 – Total das áreas de vegetação nativa e pastagem degradada convertidas para 

eucaliptais nos municípios do Sudoeste de Goiás, após o ano 2000 

Município 
Cerrado/Mata  Pastagem degradada 

ha % * ha % * 

Caiapônia 31 11,35 - - 

Jataí 222 5,87 150 3,97 

Mineiros 262 5,73 1.350 29,56 

Serranópolis 130 2,43 488 9,15 

Total 645 - 1.988 - 

Fonte: a autora. 

* O percentual se refere à área de conversão em relação ao total de área plantada com eucalipto naquele 

município, no ano de 2015. 

 
Os municípios de Caiapônia e de Jataí tiveram mais área de vegetação nativa 

convertida em eucalipto do que pastagem degradada convertida em eucalipto, o que é negativo 

do ponto de vista ambiental, ao passo que Mineiros e Serranópolis converteram mais áreas 

degradadas que vegetação nativa. Ao mesmo tempo, isso indica que as áreas degradadas em 

solos arenosos, como é o caso dos dois últimos municípios, se não receberem o manejo 

adequado, mesmo com plantio de árvores, não terão difícil reabilitação e baixa produtividade, 

aspectos que lhe conferem grande vulnerabilidade espacial. 

De um modo geral, observou-se que no Sudoeste de Goiás a degradação das áreas 

sob eucaliptais é resultado da combinação específica de um conjunto de causas, a saber: 

– escolha das espécies e cultivares inadequadas às condições de clima e solos locais, que 

resultam em quebras, doenças e baixo desenvolvimento; 

– plantio em áreas de alta declividade ou no sentido da declividade, o que promove grande 

dificuldade de fixação de serapilheira e aumento do escorrimento superficial; 

– combate às formigas antes e durante o plantio insuficientes, assim como durante o ciclo da 

cultura e no corte, o principal fator de prejuízo ao desenvolvimento das árvores; 
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– correção do solo e adubação insuficientes ou ineficazes, que causa baixo desenvolvimento 

das árvores, especialmente nos primeiros meses, que resultará em reduzida cobertura do solo; 

– eventos atípicos, como seca prolongada, fogo, pragas e doenças, cujos efeitos podem ser 

evitados ou mitigados pelo manejo adequado; 

– plantio e/ou colheita no período impróprio, o que promove morte nas mudas e dificuldade 

de rebrote. 

Foram identificados vários casos de queima em eucaliptais, causados por problema 

na rede de energia elétrica ou por fogo criminoso que atingiu a plantação na beira  de estrada. 

Em duas áreas grandes, na Comigo Florestal II e na Fazenda Dourada, que contam com muitos 

trabalhadores, o fogo resultou de queda de poste da rede de energia elétrica e foi controlado, 

com poucas perdas. Em outras áreas, de médios produtores, as perdas foram maiores. Em 

Caiapônia, por exemplo, o fogo criminoso na beira da estrada atingiu metade de um eucaliptal 

de 90 hectares, onde havia apenas uma trabalhador na plantação, comprometendo fortemente o 

desenvolvimento das plantas. Nesse caso, a plantação foi financiada e a madeira não foi 

comercializada, causando imenso prejuízo e endividamento dos produtores. Esses relatos 

ilustram como os eventos atípicos podem atingir todos os tipos de produtor, mas afetam muito 

mais aqueles desprovidos de condições de lidar com os problemas. 

A Figura 5.4 mostra um eucaliptal atingido pelo fogo no final do período seco, 

início de outubro de 2016, às margens da BR 060, entre Rio Verde e Jataí. Em meados de 

dezembro, após pelo menos um mês de chuvas, a braquiária já havia rebrotado, mas as  árvores 

ficaram totalmente comprometidas e secaram. 

 

Figura 5.4 – Imagens de eucaliptal atingido por fogo às margens da BR 060, em Rio Verde 

 
Fonte: a autora, em 02/10/2016 e 16/12/2016. 

 

A maior parte dessas questões pontuadas resulta da ausência de conhecimento 

técnico por parte dos produtores e trabalhadores com o eucalipto, fato que não pode remeter- 

lhes totalmente a culpa pelo insucesso da produção e pela degradação das áreas, pois se trata, 
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principalmente, da ausência de políticas e orientações por parte das instituições que 

incentivam o plantio. 

O melhor exemplo é aquele da associação de produtores rurais de Jataí, cujo projeto 

de implantação previa o plantio de dois hectares com eucalipto, já mencionada anteriormente. 

Os produtores receberam o projeto e os recursos para as mudas e calcário, mas não tiveram 

assistência técnica para a implantação e condução do eucaliptal, em condições de solo muito 

arenoso, altas declividades, próximos à cabeceira de um afluente do Rio Verde. 

A trabalhadora 20 questiona “Como é que você põe uma pessoa numa terra, se a 

pessoa não sabe trabalhar com a terra?” e afirma “apanhava, apanhava, apanhava [...] a gente 

teve que aprender”. No estabelecimento 59, o produtor explicou que eles tinham “a obrigação 

de fazer [o plantio de eucalipto], mas não teve conhecimento nenhum, [por isso] não teve 

cuidado, [...] foi um projeto furado [...] se eu fosse plantar hoje, ia fazer tudo diferente”. 

A consequência foi um desastre, com rendimentos baixíssimos, lotes que perderam 

toda a produção e comprometimento parcial de algumas das nascentes do Córrego São 

Domingos, como afirmou outro produtor à jusante da área, pois a degradação das plantações 

resultou em erosão e assoreamento do alto curso do córrego. Há unanimidade em afirmar, dentre 

os produtores da associação, que o problema foi a falta de conhecimento e assistência. Mesmo 

com o insucesso, os produtores dizem que “se fazer bem feito, dá” (P 60), reconhecendo que o 

problema não é a cultura em si, mas a maneira como foi conduzido o projeto. 

Desse modo, em nenhum dos estabelecimentos visitados foi encontrado algum 

problema ambiental decorrente da implantação do eucalipto, enquanto gênero. Todavia, foram 

encontrados vários problemas decorrentes do manejo inadequado da cultura, especialmente a 

falta de cobertura do solo, a degradação da plantação e a degradação do solo. 

A Figura 5.5, apresenta alguns desses aspectos encontrados nos estabelecimentos 4 

e 29, nos municípios de Serranópolis e de Rio Verde, respectivamente, em que as áreas estavam 

visivelmente degradadas. As fotografias retratam eucaliptais dominados por formigueiros, solo 

arenoso descoberto, erosão linear, árvores secas e/ou caídas. 

No Quadro 5.1 são apresentados os principais resultados das análises do solos nas 

duas áreas. 
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Figura 5.5 – Aspectos da degradação das áreas de eucalipto em razão do manejo inadequado, 

em áreas de solo arenoso, nos municípios de Serranópolis e Rio Verde 

   
Fonte: a autora, em diferentes datas. 

 

Quadro 5.1 – Resultados das análises de solo em áreas degradadas plantadas com eucalipto, 

em Serranópolis e Rio Verde 

Identificação Textura (cmolc/dm³)  
Ph 

 
MOS 

CTC 

(cmolc/ 
dm³) 

V 

(%) 
 

E* A** 
 

Cobertura 

 

Argila 

 

Silte 

 

Areia 
Classe 

textural 

 

4 
5 Eucalipto 145 50 805 Areia franca 4,2 13,3 3,4 10,6 

6 Cerrado 195 75 730 Franco arenoso 4,0 19,9 6,0 8,3 

 
 

29 

52 Eucalipto 360 75 565 Franco-argilo-arenosa 4,2 16,5 4,8 3,1 

53 
Eucalipto 
cortado 

210 50 740 Franco-argilo-arenosa 4,2 12,2 4,2 4,5 

54 Pastagem 235 25 740 Franco arenoso 4,8 16,5 4,5 28,7 

Fonte: laudos apresentados pelo Laboratório Exata, em diferentes datas. Organização da autora. 

* Estabelecimento agropecuário visitado 
** Número da amostra de solo 
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Os eucaliptais do estabelecimento agropecuário 4 (E 4), no município de 

Serranópolis, foram implantados em 2011, sobre pastagem, com a intenção de compor um 

sistema de integração silvopastoril, com duas fileiras de árvores intercaladas com cerca de 9m 

de distância para o plantio posterior de pastagem. Questões pessoais, no entanto, impediram a 

família de dar continuidade ao projeto. Consequentemente a área foi “abandonada” e a 

proliferação das formigas prejudicou substancialmente o desenvolvimento das árvores. 

A maior parte da área localiza-se em vertente plana a suave ondulada, em solos 

arenosos derivados no Arenito Botucatu, na bacia hidrográfica do rio Verde. Embora a amostra 

da área de referência tenha maior percentual de argila, os resultados indicam redução da MOS 

que, pela baixa cobertura do solo, deve reduzir-se ainda mais a longo prazo. 

O estabelecimento agropecuário 29 faz parte de um assentamento rural estabelecido 

pelo Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária (INCRA), no município de Rio 

Verde, em 1999. Dentre os 25 lotes, cinco plantaram eucalipto. No E 29, três glebas foram 

plantadas em 2010, 2011 e 2012, com três adubações realizados pelos próprios produtores e 

familiares. Entretanto, as áreas já cortadas renderam apenas 70 estéreos por hectare, o que 

representa 13% da média colhida pela Comigo, que tem duas grandes áreas plantadas com 

eucalipto próximas. A área cortada não teve rebrota, prejuízo imenso para os pequenos 

produtores que tinham esperança na renda extra que viria do eucaliptal. 

Nesse estabelecimento não existia área de Cerrado ou mata próximos que permitisse 

coleta de amostra de referência, mas é visível que os resultados de fertilidade do solo se 

apresentam melhores na área de pastagem, que teve adubação recente, em relação às áreas 

plantadas com eucalipto e àquelas onde o eucalipto foi cortado. Os teores de MOS são muito 

baixos em todas as amostras. 

Essas informações revelam que, ainda que tenha havido melhora no sistema técnico 

da produção eucaliptocultural no Sudoeste de Goiás, ao longo dos anos, sobretudo pela 

disseminação de clones como o GG 100 e o AEC 144 entre diferentes tipos de atores, o que 

colaborou para o aumento da produtividade, os tratos silviculturais e de manejo do solo não 

seguiram o mesmo caminho, isto é, grande parte das plantações realizadas não receberam 

manejo do solo e florestal adequado, com adubações insuficientes, variedades impróprias para 

as condições locais e controle insatisfatório de formigas, rendendo muito abaixo da expectativa 

dos produtores. 

Além da baixa produtividade, o manejo inadequado da plantação e do solo 

desencadeiam um processo de degradação na área, especialmente nas áreas de relevo suave a 
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suave ondulado, nas quais a serapilheira não se acumula, pois os resíduos das árvores são 

levados por escorrimento superficial, deixando o solo descoberto. A falta de cobertura do solo 

nessas áreas de maior declividade é muito grave, pois favorece o aumento do volume e da 

velocidade do escorrimento superficial, o início e a continuidade do processo erosivo e a rápida 

perda de umidade e, consequentemente resultam em deficiência hídrica, a curto prazo, e 

nutricional, a médio e longo prazos, processos que serão refletidos no baixo desenvolvimento 

das plantas. Por fim, o assoreamento das baixadas à jusante dessas áreas retrata a perda de solo 

dos eucaliptais nessas condições. 

Enfim, as condições retratadas na Figura 5.5 são representativas das áreas 

degradadas em eucaliptais no Sudoeste de Goiás, pois possuem solos arenosos, declividades 

que variam entre 2 e 15% e se localizam na bacia do Rio Doce e do Rio Verde, onde há 

concentração de eucaliptais. São áreas dominadas pelas formigas cortadeiras, cujas árvores têm 

densolvimento totalmente comprometido, quase ausência de cobertura do solo e processos 

erosivos visíveis. O resultado disso tudo é a baixa produtividade. 

Portanto, de modo geral, pode-se afirmar que a falta de cobertura do solo é o 

principal indicador da degradação das áreas plantadas com eucalipto, pois vai promovendo o 

empobrecimento do solo, que é causa e consequência do baixo desenvolvimento da  vegetação. 

Isso se traduz no aumento da lixiviação e do escorrimento superficial, apesar da elevada taxa 

de infiltração nesses solos arenosos. Em muitas áreas dentro ou às margens dos eucaliptais, 

mesmo com solos arenosos, foram verificados sulcos resultantes do escorrimento superficial 

concentrado, como mostra a Figura 5.6. 

Em outras áreas, os eucaliptais ocuparam áreas degradadas e a cobertura do solo 

permitiu a paralização do processo erosivo, como mostra a Figura 5.7, na medida em que a 

barreira física promovida pelas árvores e pela serapilheira reduziu o escorrimento superficial e 

os sulcos estão sendo colmatados. 

Desse modo, as observações de campo permitem afirmar que a ausência de camada 

de serapilheira é um dos indicadores da degradação da área nos eucaliptais. Ainda que seja 

muito difícil generalizar, nas estabelecimentos visitados observou-se um padrão segundo o 

qual, nas áreas planas, com manejo adequado do solo, da área e das árvores, de incremento 

médio de 1 cm por ano de cultivo na serapilheira. Mas a espessura e a composição dessa camada 

é resultado de vários fatores, como o manejo, tipo e fertilidade do solo, o relevo, o clima e a 

variedade. A fertilidade do solo, por exemplo, atua na decomposição mais rápida da serapilheira 

(BELLOTE; DEDECEK; SILVA, 2008) e, consequentemente, terá uma camada 
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menos espessa quando comparada à área de menor fertilidade, mantidas iguais as demais 

condições. 

 

Figura 5.6 – Sulco resultante de escorrimento superficial concentrado em eucaliptal, em Rio 

Verde 

 
Fonte: a autora, em 01/06/2017. 

 

Figura 5.7 – Sulco erosivo em recuperação sob eucaliptal, em Jataí 

 
Fonte: a autora, em 23/11/2017. 
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A Figura 5.8 pode ilustrar alguns desses aspectos. O primeiro par de imagens mostra 

área plana, com 24% de argila e bons indicadores de fertilidade, com GG 100 de seis anos que 

recebeu quatro adubações, sob o qual a camada média de serapilheira tinha 6 cm. O segundo 

par de imagens mostra área também plana, com 50% de argila e bons indicadores de fertilidade, 

como o clone 1277 de seis anos que recebeu três adubações, com camada insignificante de 

serapilheira. Nesse caso, a reduzida serapilheira deve-se à baixa produção de folhas pelo clone 

1277. 

 
Figura 5.8 – Variação da copa e serapilheira em eucaliptais sob diferentes condições, em Rio 

Verde e Jataí 

 
Fonte: a autora, em 23/10/2016 e 01/06/2017. 

 

A importância da serapilheira nas áreas plantadas com eucalipto é amplamente 

atestada pela literatura, como em Poggiani et al. (1983), Kleinpaul (2003) e Bellote, Dedecek e 

Silva (2008), os quais afirmam que 

A serapilheira depositada ao solo durante o ciclo da floresta é outro fator importante 

a ser considerado na manutenção da produtividade do sítio. Na serapilheira depositada 

na superfície do solo são acumuladas quantidades significativas de nutrientes, que 

após a sua decomposição, retornam ao solo e são absorvidos novamente pelas árvores. 

A quantidade de nutrientes disponibilizados é função da velocidade de decomposição 

dos resíduos, que por sua vez depende, dentre outros fatores, da composição da 

serapilheira, da quantidade de água da chuva, da temperatura e da qualidade do sítio 

(BELLOTE; DEDECEK; SILVA, 2008, p. 32). 
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Andrade, Tavares e Coutinho (2003) asseguram que camada de serapilheira 

responde pela maior parte dos nutrientes ciclados em ecossistemas florestais e agroflorestais 

tropicais, exercendo função importante, pois protege o solo dos agentes erosivos, fornece 

matéria orgânica e nutrientes para os organismos do solo e para as plantas, acarretando a 

manutenção e/ou melhorias nas propriedades físicas, químicas e biológicas do solo, e, 

consequentemente, na produção vegetal. 

Outro aspecto importante é a questão da biodiversidade. Nas plantações de 

eucalipto em monocultura o manejo das plantas concorrentes é frequente, especialmente até os 

dois anos, quando o sombreamento dificulta o desenvolvimento das plantas do sub-bosque. As 

estratégias de combate às plantas concorrentes mais comuns são: capina, roçagem manual, 

roçagem mecânica e roçagem química. 

Nos estabelecimentos agropecuários visitados no Sudoeste de Goiás, as estratégias 

mais comuns de combate às plantas concorrentes encontradas foram: 

– dessecação ou eliminação da vegetação, geralmente braquiárias, antes do plantio com 

herbicidas líquidos, como glifosatos. Tanto em grandes como em pequenas áreas é comum 

deixarem-se árvores nativas de grande porte em meio ao eucaliptal; 

– capina manual, realizada com enxada de forma areolar em cada muda, processo chamado de 

coroamento. Em nenhuma área foi realizada a capina manual para toda a área, processo que só 

é realizado em pequenas área de cultivo; 

– roçagem mecânica com “rolo faca”, que é um implemento agrícola construído em um eixo 

em chapa de aço com rolamento envolto por lâminas de corte, que permitem o manejo mecânico 

do solo, dificultando o desenvolvimento de plantas daninhas, ao mesmo tempo em que auxilia 

na sua incorporação ao solo. O uso do “rolo faca” é feito antes da implantação do eucalipto ou 

mesmo ao longo do ciclo, desde que a distância entre as árvores o permitam; 

– roçagem química, por meio da pulverização de herbicida, que pode ser por meio de 

pulverizador costal, para pequenas áreas ou pulverizador com tração mecânica, para áreas 

grandes. O herbicida é absorvido pelas folhas e entra na circulação da seiva, sendo transportado 

até as raízes e matando completamente a planta. 

O uso dos herbicidas líquidos contamina o solo e a água, principalmente em áreas 

de solo arenoso, mais suscetível à lixiviação, trazendo prejuízos à fauna e às populações que 

fazem uso da água à jusante de sua aplicação. Já nas áreas de solo argiloso, o trânsito de 

máquinas pode promover a compactação da camada superficial e aumentar o processo 
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erosivo. Por essas razões, o combate às plantas concorrentes é um dos aspectos que pode 

promover problemas ambientais no Sudoeste de Goiás. 

Uma das alternativas nesse sentido é praticada em alguns dos estabelecimentos 

agropecuários visitados, como nos E 6, 45 e 47, em Serranópolis. Essas áreas são próximas, 

foram desmatadas na década de 2000 e a vegetação voltou a se desenvolver, em um processo 

localmente denominado “formação de capoeira”. Os eucaliptais foram implantados em 2014  e 

não receberam combate às plantas concorrentes, resultando em sub-bosque com muitas espécies 

de nativas do Cerrado já raras na região, como mostra a Figura 5.9. 

Segundo o engenheiro florestal Robson Schaff Corrêa, um dos maiores especialistas 

em eucalipto de Goiás, a vegetação de sub-bosque compete com o eucalipto somente nos 

primeiros meses. Posteriormente, ao contrário da competição, a vegetação de sub-bosque pode 

ajudar a absorver os nutrientes postos no solo no momento de calagem e adubação, evitando 

que eles sejam lixiviados e permitindo que, depois, caso seja cortada para cobertura do solo, 

disponibilize novamente os nutrientes para o eucalipto. Além disso, as experiências relatadas 

em campo possibilitaram observar que a existência de vegetação diversificada no sub-bosques 

reduz a frequência e a quantidade das formigas que atacam os eucaliptos. 

Mencionando trabalho desenvolvido por Fonseca, em Minas Gerais, Lima (1996, 

p. 147), argumenta acerca da importância da manutenção de 

 
[...] um sub-bosque sob o eucalipto, [que] pode influenciar significativamente a 

fixação de nitrogênio, contribuindo, assim, para a conservação dos nutrientes [...] A 

quantidade de nutrientes presente na manta orgânica do eucalipto é muito grande, e 

portanto devem-se evitar práticas de manejo que possam destruir essa camada 

orgânica. 

 

Além disso, 

A presença de um sub-bosque de espécies leguminosas pode influir sobre a taxa de 

decomposição da serapilheira e ciclagem de nutrientes, provavelmente devido a um 

microclima mais favorável e também a um suprimento mais adequado de nutrientes, 

que influem positivamente sobre a atividade microbiana (LIMA, 1996, p. 144). 

 

 

Nos plantios comerciais de grande escala, a vegetação de sub-bosque é toda 

eliminada, porque dificulta a mecanização. Nos plantios de pequena escala, os produtores 

também tentam combatê-la, o que não é recomendado pelas razões supracitadas, acrescentando-

se que, como o corte é manual, o sub-bosque não impõe dificuldades operacionais que 

justifiquem sua eliminação. 
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Figura 5.9 – Sub-bosque em eucaliptais, em Serranópolis 

 
Fonte: a autora, em 11/02/2017. 
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Quanto à fauna, nas visitas aos eucaliptais foram observados macacos, veado 

campeiro, tatus, tamanduás e pássaros diversos. Mas também foram relatados, pelos 

trabalhadores e produtores, a presença de outras espécies, como onça-parda e vários tipos de 

cobra, estas abrigadas principalmente nas árvores caídas em meio ao eucaliptal. 

De resto, cumpre considerar que os impactos ambientais da eucaliptocultura não se 

restringem às plantações de eucalipto. Todo o circuito à montante – produção de insumos, 

transporte e distribuição – e à jusante – transporte, distribuição e consumo – da eucaliptocultura, 

que não é circunscrito ao circuito espacial produtivo regional, ultrapassando fronteiras 

nacionais, deve ser contabilizado. Gastos de matéria e energia, exportação de nutrientes e água, 

poluição no transporte e na queima industrial compõem parte do processo produtivo da 

eucaliptocultura no Sudoeste de Goiás. 

 
5.4.1 Caracterização dos solos 

No Sudoeste de Goiás a eucaliptocultura se especializou, maiormente, em áreas 

marginais, com solos arenosos. A fim de caracterizar os solos sob eucaliptais e as alterações 

promovidas por essa cultura nos solos, foram coletadas 95 amostras, por conveniência55, 

representativas de 6.547 ha de eucaliptos no Sudoeste de Goiás, sob os mais diversos arranjos 

espaciais, o que representa 19,29 % da área plantada na região. 

O solo arenoso típico é classificado como Neossolo Quartzarênico (EMBRAPA, 

1999), o qual apresenta seqüência de horizontes A-C ou A, AC, C sem contato lítico dentro dos 

primeiros 50 cm de profundidade, textura areia ou areia franca nos horizontes até, no mínimo, 

150 cm de profundidade a partir da superfície do solo ou até um contato lítico. É constituído 

essencialmente por grãos de quartzo e destituído de minerais primários alteráveis, isto é, menos 

resistentes ao intemperismo. 

Os Neossolos Quartzarênicos, em condições não hidromórficas, são muito 

arenosos, com baixa capacidade de agregação das partículas, o que os torna muito suscetíveis à 

erosão. Têm grandes macroporosidade e permeabilidade e baixa capacidade de retenção de 

água, altas taxas de lixiviação e decomposição da MOS. Por isso, são considerados solos de 

baixa aptidão agrícola, cujo uso contínuo de culturais anuais pode levá-los “rapidamente à 

degradação”. Desse modo, práticas de manejo que mantenham ou aumentem os teores de MOS 

podem reduzir esse problema (CORREIA; REATTO; SPERA, 2004). 

 

55 Para todos os estabelecimentos agropecuários visitados realizou-se amostragem de solo naqueles que tinham 

talhões com diferentes idades de eucalipto e áreas de referência com características ecológicas semelhantes que 

possibilitassem comparação. 
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No Sudoeste de Goiás, os mapeamentos oficiais (NOVAES et al., 1983) indicam 

que os Neossolos Quartzarênicos abrangem cerca de 800.000 ha, 15% da área total (SCOPEL; 

PEIXINHO; SOUSA, 2005), valor representativo de sua abrangência no Cerrado que, segundo 

Correia, Reatto e Spera (2004), é de 15,2%. Na região, tais solos vêm sendo incorporados ao 

uso agrícola, muitas vezes desconsiderando as limitações de uso, que promove graves tipos de 

degradação dos solos e das terras, tais quais vêm apontando trabalhos como o de Scopel, Sousa 

e Peixinho (2011) e Scopel, Sousa e Martins (2013). 

A área ocupada pelos solos arenosos deve ser ainda mais abrangente, pois muitos 

Latossolos de textura arenosa, chamados popularmente de “terras mistas”, apresentam 

comportamento semelhante aos Neossolos Quartzarênicos, no que se refere à baixa fertilidade, 

às taxas de infiltração, retenção e capacidade de água disponível. Nesse sentido, a expressão 

“solos arenosos” abrange áreas de Latossolo com texturas média e arenosa. Ademais, os 

mapeamentos oficiais, especialmente o do projeto RadamBrasil (NOVAES et al., 1984), foram 

realizados em escala pequena, incompatível para os estudos regionais, pois geralmente as 

unidades de mapeamento são associações de solo. 

Na perspectiva de colaborar para a resolução desse problema, Scopel et al. (2011), 

propuseram técnicas de cruzamento entre informações que resultaram em um mapa de 

probabilidade, em escala maior, identificando a ocorrência de Neossolos Quartzarênicos no 

Sudoeste de Goiás, no qual tais solos representam cerca de 27% da área regional. 

No contexto dessa pesquisa e pelos motivos expostos, a classificação textural é mais 

importante que a classe de solos. As classes de textura são definidas segundo o triângulo textural 

(EMBRAPA, 1988), no qual identificam-se classes e/ou grupo de classes: 

– arenosa, engloba as classes areia e areia franca; 

– média, que abrange as classes: franco arenosa, franca, franco siltosa, franco argilosa e 

franco argilo arenosa; 

– siltosa, que compreende as classes silte e parte da classe franco siltosa; 

– argilosa, que abarca as classes argilo arenosa, argila e argila siltosa e 

– muito argilosa. 

Na Figura 5.10 é apresentada a classificação textural das 95 amostras de solo 

realizadas nesse trabalho. 
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Figura 5.10 – Classes de textura das amostras de solo no Sudoeste de Goiás 

 
Fonte: laudos apresentados pelo Laboratório Exata, em diversas datas. Organização da autora. 

 

Para representar tal situação, foi descrito um perfil de solo na área mais antiga de 

produção comercial de eucalipto no Sudoeste de Goiás, a Fazenda São Tomaz, que abriga a 

Comigo Florestal I, no município de Rio Verde, cuja imagem é apresentada na Figura 5.11 e 

informações a seguir. 

Figura 5.11 – Perfil de Latossolo Vermelho, sob eucalipto clonado, em Rio Verde 

  

Fonte: a autora, em 10/02/2017. 
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PERFIL Nº 1 

 

DESCRIÇÃO GERAL 

Projeto – Florestal no Cerrado? Dinâmica espacial da eucaliptocultura no Sudoeste de Goiás. 

Data – 10/02/2017 

Classificação – Latossolo Vermelho 

Unidade de Mapeamento – L 

Localização – Fazenda São Tomaz, Rio Verde (GO). 

Coordenadas – 18º01’19” S e 50º53’45” W 

Situação, declive e cobertura vegetal sobre o perfil: terço médio da vertente, 2% de 

declividade sob plantação de eucalipto. 

Altitude – 690m 

Litologia e unidade litoestratigráfica – Grupo Bauru, do Cretáceo 

Material originário – Arenito 

Uso atual – Eucalipto variedade SUZ 2003 

Relevo local – suave ondulado 

Relevo regional – suave ondulado 

Drenagem – excessivamente drenado 

Erosão – ligeira 

Pedregosidade – não pedregosa 

Rochosidade – não rochosa 

Vegetação primária – cerrado 
 

 

DESCRIÇÃO MORFOLÓGICA 
Símbolo – Ap 

Profundidade – 0-19 cm 

Espessura – 19 cm 

Cor – 10 R 3/4 (úmida) e 5 YR 6/8 (seca) 

Textura – areia franca 

Estrutura – fraca, pequena, média, blocos subangulares 

Cerosidade – pouca, fraca 

Consistência – muito friável, não plástica, não pegajosa. 

Transição – ondulada, planta 

 

Símbolo – AB 

Profundidade – 19-34 cm 

Espessura – 15 cm 

Cor – 2,5 YR 4/6 (úmida) e 5 YR 6/8 (seca) 

Textura – areia franca 

Estrutura – fraca, pequena, média, blocos subangulares 

Cerosidade – pouca, fraca 

Consistência – muito friável, não plástica, não pegajosa. 

Transição – ondulada, planta 

 

Símbolo – BA 

Profundidade – 34-74 cm 

Espessura – 40 cm 

Cor – 2,5 YR 3/6 (úmida) e 2,5 YR 5/8 (seca) 
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Textura – areia franca 

Estrutura – fraca, pequena, média, blocos subangulares 

Cerosidade – pouca, fraca 

Consistência – muito friável, não plástica, não pegajosa. 

Transição – ondulada, planta 

 

Símbolo – B1 

Profundidade – 74-113 cm 

Espessura – 39 cm 

Cor – 2,5 YR 3/6 (úmida) e 5 YR 4/6 (seca) 

Textura – areia franca 

Estrutura – fraca, pequena, média, blocos subangulares 

Cerosidade – pouca, fraca 

Consistência – muito friável, ligeiramente plástica, ligeiramente pegajosa. 

Transição – ondulada, planta 

 

Símbolo – B2 

Profundidade – 113-160 cm 

Espessura – 47 cm 

Cor – 2,5 YR 3/4 (úmida) e 5 YR 6/8 (seca) 

Textura – areia franca 

Estrutura – fraca, pequena, média, blocos subangulares 

Cerosidade – pouca, fraca 

Consistência – muito friável, ligeiramente plástica, ligeiramente pegajosa. 

Transição – ondulada, planta 

 

Símbolo – B3 

Profundidade – 160-210 + 

Espessura – 50cm + 

Cor – 2,5 YR 3/6 (úmida) e 5 YR 5/8 (seca) 

Textura – areia franca 

Estrutura – fraca, pequena, média, blocos subangulares 

Cerosidade – pouca, fraca 

Consistência – muito friável 

Transição – plana, gradual 

 
Embora a classificação de campo seja de areia franca para todos os horizontes, os 

resultados de laboratório mostraram que os três primeiros horizontes são classificados como 

franco arenosos; o horizonte B1 é classificado como areia franca e o B2 e B3 como franco- 

argilo-arenosa, assim como a amostra de referência. O horizonte superficial concentra o dobro 

de MOS em relação aos demais horizontes, em cujas composições esse item decresce 

paulatinamente. A MOS decai 63% no horizonte superficial em relação à amostra de referência, 

entretanto, trata-se de diferentes classes texturais. Uma vez que as variações da argila são 

insignificantes, infere-se que a redução da MOS promove redução da CTC. Os principais 

nutrientes também baixam progressivamente com a profundidade, inclusive a 
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saturação de bases. Entretanto, como se pode observar na Figura 5.9, há presença de raízes até 

o 180 cm. Na Tabela 5.3 são apresentados os principais resultados das análises do perfil de solo. 

Os resultados da Tabela 5.3 refletem a baixa fertilidade do solo. A eventual presença 

de nutrientes, elevação do pH e da saturação por bases no horizonte superficial são reflexo das 

adubações realizadas. A textura predominantemente arenosa, a estrutura fraca e a consistência 

muito friável, a fertilidade baixa e a pouca retenção de água para todos os horizontes mostram 

que, apesar de o solo ser classificado como Latossolo Vermelho, seu comportamento e seu 

potencial de uso são mais semelhantes a um solo arenoso. 

A ordem dos Latossolos (EMBRAPA, 1999) compreende solos constituídos por 

material mineral com horizonte B latossólico imediatamente abaixo de qualquer tipo de 

horizonte diagnóstico superficial, com exceção do horizonte H hístico. Os Latossolos 

Vermelhos Distróficos são solos profundos a muito profundos, bem drenados e acentuadamente 

drenados, friáveis, bastante porosos e alto grau de intemperização. Apresentam baixas soma e 

saturação de bases (NOVAES et al., 1983). 

 
Tabela 5.3 – Análise de amostras dos principais horizontes de Latossolo vermelho sob 

eucalipto, em Rio Verde 

 
H* 

 
Prof 

(cm) 

 

pH 

H2O 

Cmolc/dm³ 
Mg/dm³ 

(ppm) 
g/dm³ % 

Ca Mg Al CTC K 
P 

(mel) 
MOS V Arg. Sil 

Ar. 
fin 

Ar. 
gr. 

Ap 
0- 

19 
6,4 1,55 0,54 0,05 4,3 6,0 3,90 10,8 49,1 19,0 2,5 32,1 46,4 

 
AB 

19- 
34 

 
5,8 

 
0,35 

 
0,22 

 
0,22 

 
3,9 

 
4,0 

 
1,80 

 
6,5 

 
14,9 

 
16,5 

 
5,0 

 
30,8 

 
47,7 

 
BA 

34- 

74 

 
5,5 

 
0,09 

 
0,06 

 
0,26 

 
2,7 

 
1,0 

 
0,90 

 
7,2 

 
5,6 

 
16,5 

 
5,0 

 
24,4 

 
54,1 

 
B1 

74- 
113 

 
5,0 

 
0,14 

 
0,05 

 
0,30 

 
2,6 

 
10,0 

 
0,50 

 
5,1 

 
8,5 

 
14,0 

 
7,5 

 
28,9 

 
49,6 

 
B2 

113- 

160 

 
5,3 

 
0,20 

 
0,05 

 
0,12 

 
2,2 

 
4,0 

 
0,70 

 
4,4 

 
11,8 

 
21,5 

 
2,5 

 
24,3 

 
51,7 

B3 160+ 5,3 0,12 0,04 0,07 2,0 12,0 0,20 3,1 9,5 21,5 5,0 27,0 46,5 

 
Ref 

0- 
15 

4,3 

CaCl) 

 
0,56 

 
0,32 

 
0,49 

 
7,2 

 
60,0 

 
2,80 

 
27,4 

 
14,3 

 
20,5 

 
5,0 

 
74,5 

Fonte: laudos 51885/2016, em 16/12/2016 e 1532/2017, em 13/02/2017, Laboratório Exata. 

Organização da autora. 

* Horizontes de solo. 

 

Conforme Sousa (2007), apresentam boa drenagem interna, condicionada por 

elevada porosidade e homogeneidade de características ao longo do perfil e, em razão disto, 
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elevada permeabilidade. Este fato, além do relevo plano a suave ondulado onde ocorrem 

preferencialmente no Sudoeste de Goiás, os coloca como solos de razoável resistência à erosão 

laminar e em sulcos. Os aspectos químicos são apontados como as principais limitações ao uso 

agrícola, impondo a necessidade de correções pesadas para uma boa produtividade. Acrescente-

se a isso, no caso dos Latossolos de textura arenosa e média, as características físicas que lhe 

conferem friabilidade. 

Assim, de um modo geral, os solos de textura arenosa e média apresentam 

limitações ao uso agrícola, por baixa retenção de umidade e deficiência de água; baixa 

fertilidade natural e alta saturação por alumínio, tóxico ao desenvolvimento das plantas 

cultivadas; baixos teores de MOS; alta friabilidade e alta suscetibilidade à erosão. Some-se a 

isso as características climáticas do Sudoeste de Goiás, com um período de estiagem de maio a 

setembro, além dos veranicos comuns no período chuvoso (SCOPEL; PEIXINHO; SOUSA 

2005), e a associação dos solos arenosos às áreas de depressão com declividades acentuadas, 

tem-se um quadro de alta vulnerabilidade ecológica frente ao uso agrícola. 

 
5.4.2 Matéria Orgânica do Solo 

Segundo Pulrolnik (2007), a matéria orgânica do solo constitui compostos 

heterogêneos de carbono (C), sendo uma complexa combinação de materiais, diferindo em 

origem, composição e dinâmica. A dinâmica da MOS é influenciada pelo clima, temperatura 

florestal, tipo de solo e seu uso de manejo, fatores que interferem nas características físicas e 

químicas da MOS. Juntos, eles regulam a qualidade e a quantidade da MOS e a atividade das 

comunidades decompositoras. 

Segundo o Instituto da Potassa e Fosfato (1998) a MOS é benéfica ao solo porque 

melhora as condições físicas, aumenta a infiltração, diminui as perdas por erosão, fornece 

nutrientes para as plantas etc. Esses benefícios ocorre em razão dos produtos liberados à 

medida em que os resíduos orgânicos são decompostos. Pelos motivos expostos, é essencial a 

preservação da MOS para a manutenção do processo produtivo agrícola. Contudo, é comum 

observar-se a diminuição acentuada do teor de MOS com o passar nos anos quando áres sob 

cerrado são postas sob cultivo inadequado (INSTITUTO DA POTASSA E FOSFATO, 1998). 

Barros (2013) enfatiza que a MOS é uma fonte de energia para a biomassa microbiana, atua 

no processo de armazenamento e fornece nutrientes para o solo, disponibiliza água para os 

vegetais, contribui na formação e estabilização dos agregados do solo, promove melhorias 

significativas na densidade do solo, além de favorecer a troca 
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catiônica. Assim, a adoção de sistemas agrícolas que favoreçam a conservação e o incremento 

do MOS contribui positivamente para mitigar as emissões produzidas pelas atividade agrícolas 

de gás carbônico para a atmosfera. 

Nesse sentido, a matéria orgânica da superfície do solo é responsável pela maior 

parte da emissão e captura dos gases de efeito estufa, sendo fundamental também, no controle 

da erosão, na infiltração da água no solo e na conservação e disponibilização de nutrientes para 

as plantas. Portanto, uma função importante da matéria orgânica do solo é incorporar e estocar 

nitrogênio carbono e outros elementos. 

Grande parte da literatura brasileira e mundial sobre influência do eucalipto em 

propriedades do solo foi resumida por Lima (1996, p. 142), conforme o qual “A avaliação 

comparativa da matéria orgânica fornecida ao solo pelo eucalipto em comparação com outras 

espécies florestais indica, semelhantemente, um efeito positivo sobre a melhoria potencial das 

propriedades químicas do solo sob plantações de eucalipto”. 

Lepsch (1980) também relaciona alguns trabalhos sobre a temática no Brasil, 

segundo os quais o cultivo do eucalipto, mesmo sem o uso de fertilizantes, não causa prejuízos 

ao solo. Ao contrário, tem influência favorável nas propriedades químicas e matéria orgânica 

do solo, como melhoria nos teores de matéria orgânica, nitrogênio, cálcio e potássio. Ademais, 

de acordo com a revisão da literatura apresentada pelo autor, o cultivo de eucalipto poderia 

melhorar as propriedades dos solos pobres sob Cerrado, trazendo para a superfície, sob a forma 

de decomposição de folhas secas, nutrientes das camadas mais profundas do perfil do solo. 

No entanto, o autor comparou características químicas de talhões de solo com 

eucalipto, sem adubação, com talhões adjacentes de Cerrado em Latossolo e Neossolo 

Quartzarênico, e concluiu que, apesar de os solos estudados serem originalmente de fertilidade 

muito baixa, as árvores plantadas não tiveram o efeito de aumentar as quantidades de nutrientes 

e matéria orgânica dos horizontes minerais mais superficiais, diferentemente do indicado pela 

literatura. E ainda, assinala que a MOS varia mais em função do teor de argila no solo do que 

em relação à cobertura vegetal (LEPSCH, 1980). 

Na mesma linha, Leite (2001) assinala algumas alterações já relatadas em 

características químicas do solo em função do cultivo com eucalipto, como a redução do pH e 

da CTC, dependente de pH, a redução da saturação por bases e o aumento do Al trocável. As 

práticas de manejo que contribuem para acelerar essas alterações são a queima de resíduos, a 

concentração de serapilheira para facilitar o baldeio e a redução do ciclo de cultivo. 
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A interpretação da literuatura poderia indicar, aparentemente, uma contradição nos 

resultados encontrados. Entretanto, é preciso considerar um conjunto de aspectos, como o 

manejo da plantação, as características do solo e do clima e o tempo de cultivo do eucalipto, 

entre outras. 

Em razão dos indicações da literatura, uma das hipóteses desse trabalho foi de que 

haveria correlação positiva entre a MOS e o tempo de cultivo com eucalipto, pois a serapilheira 

iria sendo decomposta e transformada em MOS ao longo dos anos, sob as plantações de 

eucalipto. 

No Sudoeste de Goiás, os valores absolutos de MOS verificados ilustram os baixos 

teores desse atributo em solos do Cerrado, especialmente nos arenosos. A Tabela 5.4 apresenta 

dados estatísticos para os valores de MOS encontrados. 

 

Tabela 5.4 – Teor de MOS para as amostras de solo coletadas no Sudoeste de Goiás 

 Todas as 

amostras 

(g/dm³) 

Amostras de 

referência 

(g/dm³) 

Amostras 

sob uso 

(g/dm³) 

Total 90 20 70 

Máximo 47,9 47,9 37,5 

Mínimo 8,8 11,3 8,8 

Média 17,5 23,1 16,6 

Mediana 14,4 20,9 13,6 

Desvio padrão 8,0 9,2 7,1 

Fonte: laudos diversos do Laboratório Exata, em 2016 e 2017. Organização da autora. 

 

O maior teor de MOS total foi de 47,9 g/dm³, no terço médio de uma vertente de 

aproximadamente 8% de declive, com solo classificado como textura “argila”, derivado de 

basalto da Formação Serra Geral e recoberto com Cerradão, nas proximidades da área urbana 

de Jataí. 

O menor valor foi de 8,8 g/dm³, no terço inferior de uma vertente com 

aproximadamente 6% de declive, em solo cuja classificação textural é “areia’, recoberto com 

eucalipto de um ano, no município de Chapadão do Céu. 

Enquanto o valor médio de MOS para diversos tipos de uso foi de 16,69 g/dm³, nas 

áreas de referência a média foi de 23,13, uma redução de 27,84%. Comparando os valores no 

âmbito dos mesmos estabelecimentos agropecuários, todas as amostras de referência 

apresentam valores de MOS superiores àqueles das amostras em solos com eucalipto, pastagem 

e lavoura. 
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Observou-se que a comparação entre a MOS nas amostras de referência e as 

amostras de solos sob uso agrícola só deve ser feita em solos de textura semelhante. É preciso 

ponderar que, mesmo buscando áreas semelhantes para a coleta e comparação dos resultados, 

algumas das amostras não estão dentro da mesma classe textural, tornando inadequada sua 

comparação. Em dez estabelecimentos, foi possível comparar amostras de referências com 

aquelas sob uso agrícola. Os resultados da comparação, em ordem decrescente de redução da 

MOS, estão dispostos na Tabela 5.5. 

Os dados mostram que a redução do teor de MOS em solos sob uso, relativamente 

àqueles com vegetação nativa, não segue um padrão monocausal como, por exemplo, a redução 

maior em determinadas classes de textura. As maiores reduções de MOS ocorreram em areia 

franca porque o maior número de amostras, 41% do total, foi coletada nessa classe. Não é 

possível afirmar que a MOS esteja mais suscetível à redução com uso agrícola nessa classe de 

textura. 

Tabela 5.5 – Comparação entre MOS em amostras de referência e de uso, 

para solos com mesma classe textural, no Sudoeste de Goiás 
Redução 

da MOS 

(%) 

 

Classe textural 
MOS referência 

(g/dm³) 

MOS usos 

(g/dm³) 

 

E* 

A* 

referênci 

a 

A* 

Uso 

-65,67 Areia franca 26,8 9,2 14 19 17, 18 

-40,94 Areia franca 20,1 11,8 18 28 
24, 25, 26, 27, 76, 

77, 78, 79, 84, 85 

-33,8 Areia franca 19,5 12,9 45 74 73 

-32,2 Franco-argilo-arenosa 27,4 18,5 33 64 60, 62 

-30,23 Areia franca 12,9 9 15 20 21 

-26,2 Franco-argilo-arenosa 21,7 16 28 49 48 

-24,63 Argila 47,9 36,1 25 57 55, 56 

 

-22,26 
 

Franco-argilo-arenosa 
26,50 20,60  

48 

 
95 

 
92 

-19,67 Argilo-arenosa 34,3 27,55 19 30 29, 32 

-13,6 Areia 13,5 11,8 9 15 13, 14, 16 

Fonte: laudos diversos do Laboratório Exata, em 2016 e 2017. Organização da autora. 

* Estabelecimento agropecuário visitado 

** Número da amostra de solo 

 

 

Apenas um conjunto de situações específicas pode explicar os resultados, caso a 

caso. Por exemplo, no estabelecimento 14, localizado à margem direita do Rio Verde, no 

município de Serranópolis, a média da MOS sob eucaliptos de quatro e cinco anos, produtos de 

sementes e clones diversos, foi de 9,2 g/dm³, uma redução impressionante de 65,67% no 



289  

teor de MOS em relação à vegetação nativa, naquela área. Tal redução pode ser atribuída, nesse 

caso específico, a alguns fatores: área de referência com espessa serapilheira e exuberante 

vegetação de mata seca, ainda que sobre solo arenoso; o plantio realizado em área de pastagem 

degradada, com algumas manchas de solo descoberto, sulcos e voçorocas e manejo deficiente 

em parte das áreas com eucalipto, que não receberam adubação e combate às formigas conforme 

o recomendado, tornando a serapilheira fina ou mesmo ausente sob o plantio. 

A Figura 5.12 mostra essas três situações, quais sejam: a serapilheira na área de 

referência, a área degradada desde o ano 2000, em imagem disponibilizada pelo Google Earth, 

onde foram implantados eucaliptais em 2011 e 2012, e o eucaliptal com algumas áreas com 

árvores mortas e pouca serapilheira. 

Figura 5.12 – Imagens de vegetação nativa e comparação de pastagem degradada no ano 2000 

e eucaliptal de baixo rendimento, nas mesma área, em 2016, em Serranópolis 

 

Fonte: a autora, em 28/09/2017 e Google Earth (2017). 

 

Considerando os resultados das análises do conjunto das amostras, não foi possível 

estabelecer correlação entre o tempo de plantação do eucalipto e o teor de MOS total, refutando 

essa hipótese do trabalho. Os resultados mostraram que não houve aumento ou redução no teor 

de MOS em função do tempo de cultivo total da área com eucaliptocultura. 
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O Quadro 5.2 mostra dados da área da Comigo Florestal I, onde o eucalipto é 

cultivado desde 1984. Como se observa, não há aumento da MOS em função do aumento do 

tempo de cultivo do eucalipto, comparando classes texturais semelhantes. 

Contudo, para áreas em que ao desmatamento seguiu-se o plantio de eucalipto, 

observa-se uma tendência de, nos primeiros anos, haver redução da MOS, a qual aumenta, 

progressivamente ao longo do ciclo da cultura. Mas, no corte, a MOS volta a ser reduzida. 

 

Quadro 5.2 – Variação da MOS em relação ao tempo de cultivo do eucalipto, 

em estabelecimento agropecuário no Sudoeste de Goiás 
Tempo total de 

cultivo de 

eucalipto 

Ano do 

último 

plantio 

MOS 

(g/dm³) 

% 
Classificação 

textural Argila Silte Areia 

Cerrado/referência - 27,4 20,5 5,0 74,5 Franco argilo-arenosa 

32 anos 2012 17,4 18,0 2,5 79,5 Franco arenoso 

28 anos 2012 18,5 18,0 2,5 79,5 Franco arenoso 

25 anos 2014 14,7 15,5 5,0 79,5 Franco argilo-arenosa 

23 anos 2012 16,5 23,0 5,0 72,0 Franco arenoso 

15 anos 2014 17,4 18,0 2,5 79,5 Franco argilo-arenosa 

8 anos 2015* 20,6 25,5 5,0 69,5 Franco arenoso 

6 anos 2010 13,1 18,0 2,5 79,5 Franco arenoso 

Fonte: laudos diversos do Laboratório Exata, em 2016 e 2017. Organização da autora. 

* Área de rebrota. 

 

A interpretação desse comportamento da matéria orgânica sob eucalipto no 

Sudoeste de Goiás pode ser realizada considerando alguns elementos destacados por Lima 

(1996). A partir da análise de uma série de trabalhos sobre os efeitos do eucalipto sobre as 

propriedades do solo, o autor pontua que: as rotações curtas aceleram a remoção de nutrientes 

do sítio; o corte raso representa uma perturbação severa na organização do ecossistema sob a 

plantação; a formação do cerne no eucalipto geralmente começa por volta dos oito anos e o 

corte de árvores mais jovens pode remover mais nutrientes do que o corte em idades avançadas. 

Tendência parecida foi encontrada por Silva (2008), pesquisando uma área de solos 

arenosos de Mata Atlântica, em tabuleiro costeiro baiano. A autora afirma que a susbstituição 

de mata nativa por pastagem e, em seguida, por implantação de eucalipto, reduziu o teor de 

MOS. Entretanto, o eucalipto reformado em segunda rotação permitiu a recuperação do estoque 

de C, retornando aos valores similares àqueles do solo sob mata nativa. Todavia, os resultados 

de granulometria, que caracterizam as áreas estudadas pela 
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autora, mostram que ela comparou usos e coberturas em solos cuja classificação textural não 

era a mesma, tendo a área de vegetação nativa teores de areia superiores aos das demais áreas. 

Pulrolnik (2007), ao pesquisar área de solos argilosos, sob mesma classe textural, 

no vale do Jequitinhonha, em Minas Gerais, apontou que o cultivo de Eucalyptus urophyla, por 

vinte anos, apresentou teores de carbono orgânico similares aos da vegetação de Cerrado e 

pastagem. Após o terceiro ciclo, a autora observou redução, porém não inferior ao Cerrado, 

concluindo que “[...] a substituição da vegetação do Cerrado no Vale do Jequitinhonha pelo 

eucalipto não resultou em redução do estoque de COT [Carbono Orgânico Total], e sim 

aumento de 13% na camada de 0-100cm.” (PULRONIK, 2007, p. 16-17). 

Fernandes et al. (2012), pesquisando áreas de eucalipto em Latossolo Amarelo com 

quatro e cinco anos de cultivo, observaram que a conversão do cerrado em plantios de eucalipto 

promoveu um incremento no teor de carbono orgânico total, entretanto, não apresentam dados 

sobre a textura do solos nas áreas estudadas. 

As amostras de solo em eucaliptais de segunda rotação no Sudoeste de Goiás 

apresentaram teores de MOS superiores aos de primeira rotação, para condições de textura do 

solo semelhantes, mas nenhuma igual ou superior ao de vegetação nativa. Ambientalmente, a 

condução de rebrota é mais indicada do que a reforma da área, quando as máquinas pisoteiam 

e revolvem o solo, geralmente causando maior mineralização da MOS. 

No Sudoeste de Goiás, a análise dos resultados revela que o teor de MOS das áreas 

com vegetação nativa é bastante variável, em função das características fisiográficas locais. Os 

dados mostram que a MOS das áreas de referência é mais elevada em solos com mais argila, 

em relação aos solos com mais areia, de maneira que se pode estabelecer uma correlação 

positiva entre o aumento da MOS e o aumento do teor de argila no solo, como mostra a Figura 

5.13, em condições climáticas semelhantes. O resultado da regressão linear mostrou que 

61,79% da alteração da MOS é explicada pela variação do teor de argila no solo. 

Lepsch (1980), entre outros autores, já havia assinalado maior relação entre a MOS 

e o teor de argila, em comparação a outros fatores, como a cobertura vegetal. Desse modo, é 

muito positivo, porém muito difícil o incremento de MOS em solos arenosos sob o Cerrado 

(SCOPEL; SOUSA; PEIXINHO, 2011), ainda que em condições de manejo conservacionista e 

sob espessa camada de serapilheira, pois as características do clima tropical favorecem e 

aceleram a mineralização (LIMA, 1996). 

 
Figura 5.13 – Correlação entre o teor de MOS e o teor de argila nas amostras de referência*, 

no Sudoeste de Goiás 
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Fonte: laudos diversos do Laboratório Exata, em 2016 e 2017. Organização da autora. 

* Dados para as 20 amostras de referência, coletadas em Cerrado e Mata, sob diversas condições fisiográficas. 

 

Assim, uma vez que os valores de MOS em solos arenosos sob Cerrado são  baixos 

e seu incremento é difícil, tanto quanto sua redução é rápida após a incorporação ao uso 

agrícola, a incorporação de áreas marginais pela eucaliptocultura comercial de ciclos curtos não 

é recomendada. Como agravante, as áreas marginais se caracterizam por relevo plano a suave-

ondulado, o que dificulta o acúmulo de serapilheira. 

Para comparar as alterações decorrentes do uso com eucalipto o sob diversos tipos 

de espaçamento e manejo em relação aos outros tipos de uso do solo, foi realizada coleta no 

mesmo estabelecimento agropecuário para lavoura de soja, eucalipto em integração 

silvopastoril, pastagem renovada, pastagem degradada e eucaliptos de diferentes idades, 

inclusive em área recém-cortada. Os resultados são apresentados no Quadro 5.3. 

Para efeito de comparação, utilizar-se-á apenas dados dentro da mesma classe 

textural.  Para as amostras de areia franca, a média de MOS dos solos sob uso é de 11,9  g/dm³, 

o que representa uma redução de 40% em relação à amostra de referência, embora seja 

imprescindível ponderar que o percentual de argila na amostra de referência é 30% maior em 

relação à média das demais amostras de areia franca. Embora a CTC da amostra de referência 

seja mais alta do que nas amostras sob uso, a sua saturação de bases representa apenas 10% da 

saturação de base média dos usos em areia franca, inclusive considerando a pastagem 

degradada. Já a saturação por alumínio na amostra de referência é de 86%, superior a todos os 

outros. Esses resultados, provavelmente, devem-se à correção e à adubação das áreas sob uso. 
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Quadro 5.3 – Comparação dos resultados químicos, MOS e granulometria em diferentes tipos 

de uso da terra em um estabelecimento agropecuário de Jataí 

Caracterização do uso 

(Amostra - talhão) 

MOS 

(g/dm³) 

CTC 

Cmolc/dm³ 

% Classificação 

textural V Argila Silte Areia 

Cerrado/Mata 

(referência) 
20,1 5,90 2,9 17,0 2,5 80,5 Areia franca 

Eucalipto 

(Silvopastoril 20m x 2) 
13,5 4,20 59,0 11,5 5,0 83,5 Areia franca 

Pastagem 

(Silvopastoril 20m x 2) 
12,9 3,90 61,3 14,0 2,5 83,5 Areia franca 

Eucalipto 

(Silvopastoril 30m x 3) 
11,0 3,60 41,4 11,5 5,0 83,5 Areia franca 

Pastagem 

(Silvopastoril 30m x 3) 
11,7 3,50 50,3 11,5 5,0 83,5 Areia franca 

Pastagem degradada 12,2 4,00 5,2 11,5 5,0 83,5 Areia franca 

Pastagem renovada 11,9 3,10 31,3 11,5 5,0 83,5 Areia franca 

Eucalipto 

(6 anos) 

 

11,7 
 

3,50 
 

13,1 
 

12,0 
 

5,0 
 

83,0 
 

Areia franca 

Eucalipto 

(5 anos) 
11,0 3,50 9,1 12,0 2,5 85,5 Areia franca 

Eucalipto 

(4 anos) 
11,5 3,40 40,9 12,0 2,5 85,5 Areia franca 

Eucalipto 

(2 anos - rebrota) 
11,3 3,20 4,1 12,0 5,0 83,0 Areia franca 

Eucalipto 

(recém-cortado) 
12,4 4,20 16,4 13,0 7,5 79,5 Areia franca 

Eucalipto 

(Silvopastoril 10m x 1) 
13,1 3,20 36,6 11,5 2,5 86,0 Areia 

Pastagem 

(Silvopastoril 10m x 1) 
12,2 3,40 56,5 11,5 2,5 86,0 Areia 

Pastagem renovada com 

eucalipto 

(6 meses) 

 
11,3 

 
3,60 

 
45,0 

 
11,5 

 
2,5 

 
86,0 

 
Areia 

Lavoura 

(Soja) 
16,3 5,70 73,7 19,0 5,0 76,0 Franco arenoso 

Fonte: laudos diversos do Laboratório Exata, em 2016 e 2017. Organização da autora. 

 

Nas áreas de integração silvopastoril, a diferença entre a MOS das amostras de 

eucalipto e de pastagem não apresentaram grandes diferenças embora as fileiras de eucalipto 

tenham recebido mais adubação que as pastagens, já que a adubação de cobertura é aplicada ao 

pé das plantas. 

Os talhões de integração de 20m da cultivar Piatã de Brachiaria brizantha x duas 

fileiras de eucalipto GG 100 estão em areia franca, anteriormente pastagem degradada, onde a 
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a renovação da pastagem e a introdução das fileiras de eucalipto contavam dois anos e três 

meses na data da coleta. Nesses talhões, a MOS, assim como os nutrientes – Ca, Mg e K – e a 

CTC, foi um pouco superior no uso com eucalipto, embora o percentual de argila na pastagem 

seja maior, o que demonstra efeitos positivos da adubação do eucalipto ao pé da planta. 

Numa condição ecológica e de manejo muito semelhante, também em areia franca, 

os talhões de integração de 30m da cultivar Piatã de Brachiaria brizantha x três fileiras de 

eucalipto 1528 (“superclone”), apresentaram MOS, nutrientres – Ca, Mg, K e P – um pouco 

superior no uso com pastagem, ao contrário dos talhões com duas fileiras de eucalipto. 

Os talhões com integração de 10m da cultivar Piatã de Brachiaria brizantha x uma 

fileira de Corymbia citriodora estão em área mais arenosa que os talhões anteriores, mas com 

teores de argila semelhantes. Diferentemente das áreas de integrações anteriores, a pastagem 

foi implantada em maio e o eucalipto em novembro de 2014. Nas fileiras de eucalipto, a MOS, 

o Ca e o Mg são pouco superiores. Na pastagem, K, P, CTC e V são superiores. 

Para essas três áreas de integração, a adubação foi semelhante em quantidade e 

qualidade e as fileiras de eucalipto receberam mais adubação do que as pastagens, já que a 

adubação de cobertura foi aplicada ao pé das plantas. Os resultados só refletem a adubação 

superior no eucalipto na área de duas fileiras de GG 100 x 20 m de pastagem. Isso aponta para 

a necessidade de estudos mais detalhados e aprofundados, além do monitoramento temporal, 

sobre as variedades de eucalipto e as distância entre árvores e entre fileiras. 

A parcela amostrada de lavoura apresenta resultados condizentes com o manejo 

recebido, qual seja adubação anual, inclusive com ‘cama de frango’, além da maior dose de 

calcário por hectare. Some-se a isso o fato de estar sobre solo com maior percentual de argila 

que as demais parcelas amostradas, tem-se uma condição de produtividade muito mais 

favorável, como pH, nutrientes, CTC e saturação por bases. Essa área apresentou a menor 

saturação da CTC com alumínio, e a maior saturação por bases, 73%, dentre todas as amostras 

coletadas, embora o solo seja franco arenoso, a despeito de coletas realizadas em eucaliptais 

sobre solos muito argilosos. Desse modo, é evidente que o manejo adequado, via correção e 

adubação do solo, é capaz de tornar solos inférteis em solos produtivos, embora tais práticas 

sejam bastante seletivas quanto aos atores e às finalidades da produção. 

Enquanto isso, a área de pastagem degradada por invasoras e áreas descobertas, na 

qual a areia representa 83% da granulometria, que apenas recebeu calcário 25 anos antes da 
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data da coleta, apresenta resultados químicos considerados baixos para a área de Cerrado, 

conforme referências de Vilela et al. (2004), com destaque para o pH ácido, baixa CTC. Já a 

saturação por alumínio tem uma valor alto, de 80%. 

De um modo geral, no Sudoeste de Goiás é esse tipo de área, já ecologicamente 

vulnerável, em estágio de degradação, que recebe as plantações de eucalipto, as quais, 

posteriormente, também não recebem o manejo adequado. Assim, as afirmações de que esse ou 

aquele tipo de uso promove mais efeitos benéficos ou maléficos deve, necessariamente, 

considerar as condições ecológicas da área, componentes do espaço herdado e o manejo do 

solo. 

O solo argiloso apresenta maior retenção de nutrientes e de água que o solo arenoso, 

submetido ao mesmo manejo, sob eucalipto. Dessa maneira, a obtenção de produtividade 

semelhante no solo arenoso requer maior adição de nutrientes, por meio de calagem e adubação, 

elevando, assim, o custo de produção nessas áreas. 

Ainda em relação ao Quadro 5.3, a amostra de parcelas em areia com eucalipto 

cortado com duas semanas não mostra alterações na caracterização química e na MOS, pois os 

resultados são muito parecidos aos das demais parcelas com eucalipto. Isso indica que a retirada 

da vegetação, em duas semanas, ainda não foi capaz de promover impactos de perda de 

nutrientes do solo. Para outro EA, com textura do solo “argila”, realizou-se a coleta de solo um 

mês após o corte e os dados de macro e micronutrientes, MOS, CTC e V foram maiores do que 

os resultados das amostras coletadas na mesma área, antes do corte, o que se pode atribuir aos 

benefícios protetores e nutricionais promovidos pela cobertura de galhos e folhas das árvores e 

sua decomposição. Porém, uma vez que foram realizadas amostragem em apenas duas áreas, 

não é possível fazer afirmações conclusivas. 

Se na comparação com a lavoura, a fertilidade do solo sob eucaliptocultura é 

bastante inferior, na comparação com pastagens degradada, reformada e renovada, os resultados 

são muito parecidos, como mostra o Quadro 5.4. 

Os dados mostram que: 

– considerando as amostras para o mesmo estabelecimento, o teor de MOS e a CTC são 

maiores sob vegetação nativa do que outros tipos de uso, para os três casos; 

– comparando os dados entre os três estabelecimentos, quanto maior o percentual de areia no 

solo, menor o teor de MOS e a CTC; 

– a variação da saturação por bases é explicada mais pelo manejo, em especial correção e 

adubação do solo, do que pelo uso. 
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Desse modo, ainda que possam ser verificadas tendências, a explicação para os 

resultados encontrados inclui a análise da combinação do conjunto de fatores particulares para 

cada propriedade. 

 

Quadro 5.4 – Comparação dos resultados químicos, MOS e granulometria em diferentes tipos 

de uso da terra no Sudoeste de Goiás 

E* Uso/cobertura 
MOS 

(g/dm³) 

CTC 

Cmolc/dm³ 

% 

V Argila Silte Areia Classificação 

 

 

 
17 

Cerrado/Mata 25,20 6,6 7,7 18,5 2,5 79,0 Franco arenoso 

Eucalipto (4 anos) 11,70 3,5 4,9 16,0 5,0 79,0 Franco arenoso 

Pastagem reformada (30 anos) 15,40 3,9 13,8 16,0 5,0 79,0 Franco arenoso 

Pastagem degradada (30 anos) 10,60 3,3 9,4 9,0 5,0 86,0 Areia 

 

 

 
18 

Cerrado/Mata 20,10 5,9 2,9 17,0 2,5 80,5 Areia franca 

Eucalipto (6 anos) 11,70 3,5 13,1 12,0 5,0 83,0 Areia franca 

Pastagem renovada 11,90 3,1 31,3 11,5 5,0 83,5 Areia franca 

Pastagem degradada 12,20 4,0 5,2 11,5 5,0 83,5 Areia franca 

 

 

 

 
19 

Mata/referência 34,30 9,9 4,0 43,0 5,0 52,0 Argilo-arenosa 

Eucalipto (6 anos) 19,20 6,1 19,8 18,0 2,5 79,5 Franco arenoso 

Eucalipto (5 anos)** 27,70 6,2 8,2 48,0 7,5 44,5 Argilo-arenosa 

Eucalipto (5 anos)*** 27,40 7,1 15,5 50,5 7,5 42,0 Argilo-arenosa 

Pastagem reformada 27,20 7,9 25,9 60,5 10,0 29,5 Muito argilosa 

Fonte: laudos diversos do Laboratório Exata, em 2016 e 2017. Organização da autora. 

* Estabelecimento Agropecuário visitado. 

** Variedade: 1277 

*** Variedade: AEC 144 

 
 

5.5 Eucaliptocultura e vulnerabilidade espacial no Sudoeste de Goiás 

 
 

A incursão da eucaliptocultura no Sudoeste de Goiás, exceto em algumas áreas de 

Rio Verde, ocorreu nas áreas marginais, não aproveitadas, pouco ou mal aproveitadas por outros 

tipos de uso, sobretudo pastagem. A dinâmica natural dessas áreas, caracterizadas por litologia 

arenítica, solos arenosos e relevo suave-ondulado traz limitações ao uso agrícola intensivo. O 

uso inadequado promoveu a degradação das pastagens, dos solos e de algumas áreas por onde, 

posteriormente, o eucalipto adentrou, muitas vezes sob a expectativa de 
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recuperação. Assim, o meio físico-ecológico do espaço herdado que caracteriza as principais 

áreas de introdução da eucaliptocultura é ecologicamente vulnerável. 

A conversão de grande parte dessas áreas por pequenos, médios e grandes 

produtores, proprietários, parceiros e arrendatários, foi alicerçada em financiamentos bancários, 

ampla e facilmente disponíveis entre 2008 e 2014, e na esperança de bons preços vinculados a 

um mercado “garantido” de energia por parte das agroindústrias em crescimento na região. Tais 

expectativas não se concretizaram. As áreas marginais, todavia, já estavam inseridas na lógica 

do capital financeiro e produtivo, com produtores e trabalhadores adotando um sistema técnico 

que não dominavam, produzindo para uma finalidade e um mercado que lhes era estranho e 

subordinando-se a dívidas que passaram a não conseguir quitar. Essas áreas tornaram-se, por 

isso vulneráveis economicamente. 

Para muitos daqueles que não recorreram a empréstimos, a situação não foi melhor. 

Uma vez que as áreas marginais exigem maior investimento, correção do solo, adubação e 

outras práticas de conservação e elevação da produtividade, salvo algumas exceções, muitos 

proprietários e camponeses tiveram grandes perdas, com grande destaque para os prejuízos 

causados pela falta de combate à formiga em várias etapas do processo produtivo. 

Além disso, a incursão da eucaliptocultura foi balizada por uma visão equivocada 

de que o “eucalipto dá em qualquer lugar”, na esperança de que o “milagroso” eucalipto se 

desenvolveria em qualquer ambiente, serviria para múltiplas finalidades e teria mercado 

garantido. Muitos produtores, acreditando nessas ideias, adotaram um manejo extrativista das 

plantações, ou seja, aquele em que se planta e só é preciso colher. Isso revela ausência de 

conhecimento técnico geral e específico sobre a eucaliptocultura e evidencia a vulnerabilização 

social das áreas, na medida em que compromete a produção e a reprodução das estratégias de 

sobrevivência dos produtores e trabalhadores. 

A conjugação dessas vulnerabilidades é potencializadora. Uma área 

ecologicamente vulnerável, submetida a riscos econômicos e sociais, quando faltam 

conhecimentos e recursos para práticas conservacionistas, tem sua dinâmica natural alterada. O 

risco de degradação emerge e piora a situação econômica e social, gerando um ciclo negativo 

de prejuízos. 

Entende-se que o conjunto dessas vulnerabilidades compõe uma vulnerabilidade 

espacial da eucaliptocultura, marcada pelo risco que atores, adotando práticas vinculadas a um 

sistema técnico para determinada finalidade de produção, determinam a uma parcela 
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específica do espaço herdado. As observações de campo permitem apontar fatores mais ou 

menos promotores dessa vulnerabilidade espacial das propriedades, como se apresenta no 

Quadro 5.5. 

Quadro 5.5 – Indicadores da vulnerabilidade espacial dos eucaliptais 

no Sudoeste de Goiás 

 

Variáveis 

 

Atores 

 

Sistema técnico 
Finalidade da 

produção 

Espaço 

herdado 

 

 

 

 

 

 
Alta 

vulnerabilidade 

 
Baixo conhecimento 

técnico 

Poucos recursos 

financeiros 

Ausência de 

preocupação 

ambiental 

Financiamento da 

produção 

Possui diversificação 

produtiva 

Espécies e variedades 

inadequadas ao local 

Uso intensivo de 

maquinário e 

agrotóxicos 

Ciclo curto 

Ausência de sub- 

bosque 

Retirada dos resíduos 

na colheita 

Ausência de práticas 

conservacionistas 

Monocultura 

 

 

 

 

 

Uso comercial 

Produção de cavaco 

e carvão vegetal 

 

 
Rocha arenítica 

Solos arenosos 

Baixas 

precipitações 

Forte declividade 

Área degradada 

Problemas 

logísticos 

 

 

 

 

Baixa 

vulnerabilidade 

Alto conhecimento 

técnico 

Recursos financeiros 

suficientes e próprios 

Preocupação 

ambiental 

Produz eucalipto, 

exclusivamente 

Espécies e variedades 

adaptadas ao local 

Presença de sub- 

bosque 

Pequenas glebas 

Adoção de práticas 

conservacionistas 

Ciclo longo 

Integração 

agrosilvopastoril 

 

 

Recuperação de 

áreas degradadas 

Quebra-vento 

Produção de lenha, 

móveis, postes e 

mourões 

 

 
Solos argilosos 

Altas precipitações 

Relevo plano 

Área produtiva 

Logística favorável 

Fonte: a autora. 

 

Os produtores que possuem pouco conhecimento técnico, poucos recursos 

financeiros ou fizeram financiamento da produção, têm sua renda exclusivamente centrada na 

eucaliptocultura e/ou não têm preocupação ambiental estão muito vulneráveis aos problemas 

que a eucaliptocultura promove. 

Se os eucaliptais são conduzidos em condições ecológicas impróprias ao uso 

agrícola intensivo, tais como litologia arenítica, solos arenosos em fortes declividades, áreas 

distantes dos centros de consumo, e degradadas, nas quais a precipitação é baixa, há grandes 

riscos ecológicos envolvidos. 

Se esses eucaliptais forem implantados em monocultura, com espécies e variedades 

inadequadas às condições ecológicas, com uso intensivo de maquinário e 
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agrotóxicos e ausência de práticas conservacionistas, eliminando toda a vegetação de sub- 

bosque, em um ciclo curto de colheita, que promoverá a exportação de nutrientes, o sistema 

técnico promoverá riscos de degradação ambiental. 

Há riscos maiores quando a finalidade da produção é comercial, especialmente para 

a produção de cavaco em campo, que deixa poucos resíduos, e carvão vegetal, cujo processo 

implica em muitas etapas de degradação ambiental e social. 

É a combinação de variados fatores que implicará na vulnerabilidade de cada 

propriedade, que também pode ser identificada em certos subespaços regionais, especialmente 

a depressão interplanáltica do Rio Verde. 

Dos 60 estabelecimentos agropecuários pesquisados, 25 realizaram financiamentos, 

que totalizaram R$ 5.619.645 declarados. Dentre os produtores que realizaram financiamento, 

a menor área de estabelecimento é de 10 ha, que financiou 7,5 ha para plantio de eucalipto, em 

solo argiloso, no município de Jataí. O maior estabelecimento agropecuário com financiamento 

possui 1950 ha, com apenas 20 ha financiados para eucaliptocultura, em solo arenoso, no 

município de Serranópolis. 

Dentre os 25 estabelecimentos agropecuários com financiamentos, 22 estão em 

áreas marginais. Nove desses estabelecimentos têm como atividade principal a eucaliptocultura, 

que ocupa uma média 81,5% da área do EA. Desses nove estabelecimentos, sete, entre 

pequenas, médias e grandes áreas, têm como única atividade a eucaliptocultura e uma dívida 

média de R$ 4.000,00/ha. Quatro desses sete estabelecimentos tiveram implantação, variedades 

e manejo do solo e das árvores inadequados e, provavelmente, não terão produtividade 

suficiente para quitar a dívida bancária, supondo que haja mercado consumidor. Três desses, 

estão a distâncias que inviabilizam a comercialização com os maiores centros de consumo de 

eucalipto. São esses os sujeitos mais vulneráveis no conjunto dessas características. 
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CONCLUSÕES E CONSIDERAÇÕES FINAIS: 

PARA FECHAR AS CORTINAS 

 
“E a caçada foi mais importante que o animal capturado” 

Georges Duby (1993) 

 
 

Conclusões 

A investigação empreendida permitiu concluir que: 

– a dinâmica espacial da eucaliptocultura envolve um conjunto de elementos particulares a cada 

formação socioespacial, mas é possível identificar como principais variáveis desse processo os 

atores, as finalidades da produção, o sistema técnico e o espaço herdado; 

– a incursão da eucaliptocultura no Sudoeste de Goiás está vinculada ao abastecimento 

energético da Comigo no município de Rio Verde, a partir da década de 1980, que implantou 

eucaliptais próprios, geralmente em áreas mais baratas e com solos de textura mista e arenosa, 

que podem ser chamadas de áreas marginais; 

– a instalação da Perdigão no município de Rio Verde, em 1996, e no município de Mineiros, 

em 2007, promoveu a ampliação da área plantada com eucalipto e a inserção de áreas marginais 

complementarmente ao circuito espacial produtivo do Sudoeste de Goiás; 

– Comigo e BRF, antiga Perdigão, são as protagonistas da dinâmica espacial da 

eucaliptocultura no Sudoeste de Goiás, pois se constituem nas maiores produtoras, 

consumidoras, revendedoras de insumos e estimuladoras do cultivo de eucalipto pelos 

produtores da região, o que promove relativa subordinação dos pequenos produtores 

independentes aos desígnios daquelas; 

– a partir de 2005 houve expansão da eucaliptocultura para o oeste da região, sob estímulos dos 

altos preços, da expectativa de consumo crescente e dos financiamentos estatais; 

– em 2015, os eucaliptais se estendiam por 34.935 hectares do Sudoeste de Goiás. Rio Verde 

era o maior produtor, com 41% desse total; 

– os subprodutos do eucalipto constituem a principal fonte de energia das principais 

agroindústrias da região, de tal maneira que se considera sua produção complementar e 

potencialmente fortalecedora dos circuitos espaciais produtivos consolidados no Sudoeste de 

Goiás; 

– os eucaliptais estão concentrados das depressões interplanálticas do Sudoeste de Goiás, que 

foram apontadas como áreas marginais ao circuito espacial produtivo da região. As bacias 



301  

hidrográficas do Rio Doce e do Rio Verde, e suas respectivas depressões, com relevo suave- 

ondulado e solos arenosos, abrigam a maior parte dos eucaliptais da região; 

– dentre as áreas de eucalipto plantadas após o ano 2000, 70% substituíram pastagens. Desse 

total das pastagens, 14% foram identificadas como pastagens degradadas; 

– embora haja eucaliptais de tamanhos diversos, em pequenas, médias e grandes propriedades, 

61% da área plantada do Sudoeste de Goiás pertencem a apenas oito produtores, indicando 

grande concentração da produção; 

– o crescimento da produção e a ampliação das áreas plantadas com eucalipto sofreram uma 

inflexão a partir de 2014, quando observou-se um excesso de oferta e redução relativa da 

demanda; 

– não foi verificado incremento de MOS na camada superficial do solo com o aumento do 

tempo de cultivo de eucalipto. 

 
Apontamento de novas pesquisas e novas abordagens 

O desenvolvimento do trabalho, de caráter regional e exploratório, permitiu o 

desvendamento de agentes e processos, a formação de um razoável banco de dados e respondeu 

algumas questões. Entretanto, abriu novas questões e desnudou a necessidade de novas 

pesquisas e novas abordagens. 

Pesquisas mais detalhadas podem ser conduzidas sob o viés da abordagem 

territorial, enfatizando o poder de subordinação das empresas e de cooptação de áreas na 

territorialização da eucaliptocultura. Investigações específicas, como formas de apropriação da 

terra e do trabalho por parte de empresas e da Comigo, assim como a comparação entre elas, 

seriam necessárias. 

A introdução do eucalipto no Sudoeste de Goiás é recente e seu cultivo não é 

tradicional entre os produtores da região. Nessa perspectiva, merecem destaque as investigações 

sobre os desdobramentos socioculturais da transformação das paisagens. 

Pesquisas mais aprofundadas sobre os impactos ambientais da implantação da 

eucaliptocultura, focando aspectos como erosão, lixiviação, contaminação do solo e das águas 

por agrotóxicos, infiltração e a retenção de água no solo também são imprescindíveis, pois 

somente a investigação profunda, alicerçada em evidências científicas, permitiria confirmar ou 

rechaçar especulações nefastas, subsidiando tomadas de decisões sobre o uso da terra. 

Também são necessárias novas pesquisas que envolvam o monitoramento das 

propriedades do solo, em especial da MOS, ao longo tempo de cultivo do eucalipto sob 
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diferentes tratamentos, para uma mesma área; o monitoramento das alterações químicas e 

físicas ao longo do perfil do solo, considerando horizonte superficial e horizontes 

subsuperficiais; o monitoramento do tempo e das características da transformação da 

serapilheira em MOS. 

Por fim, para além da pesquisa, dos invisíveis porém sólidos muros universitários e 

como parte fundamental da missão de uma instituição pública, é muito importante que sejam 

estabelecidas recomendações de manejo à produção de eucalipto para médios e pequenos 

estabelecimentos do Sudoeste de Goiás, sobretudo nas áreas marginais, que colaborem para 

reduzir impactos ambientais e contribuam para a geração de renda. 

 
Floresta no Cerrado? 

A atualidade reflete a emergência de questões ambientais e a consolidação de um 

discurso de sustentabilidade. Apropriado pelos atores hegemônicos, esse discurso 

aparentemente supera a dicotômica relação entre economia e ecologia, e inaugura um modo 

capitalista de lucrar produzindo soluções “ecologicamente corretas” para os problemas  criados 

por esse mesmo modo de produzir. Essa estratégia visa, principalmente, a sustentabilidade 

econômica daqueles que utilizam os elementos naturais, especialmente o solo, como recursos 

e, desse modo, têm necessidade de conservá-los, sob pena de não auferir lucro e nem acumular 

capital. 

Nessa perspectiva, a eucaliptocultura é apropriada e conduzida em um contexto de 

“práticas sustentáveis e conservacionistas” e o plantio das árvores é tratado como 

estabelecimento de “florestas” de eucalipto. A contestação ecoa sob os brados de que tais 

florestas não passam de “desertos verdes”. 

Essa controvérsia maniqueísta, promovida por um diálogo entre surdos e carregada 

de ideologias divergentes, dificulta a percepção do todo e cria uma nuvem de fumaça que 

impede perceber que o eucalipto não é ator ou vilão, mas o resultado objetivo de um modo de 

produzir. 

A contestação simplista à eucaliptocultura, pelo viés meramente especulativo ou 

estritamente técnico, é ineficaz, já que as evidências, fruto de investigações científicas que não 

enxergam muito além do empirismo, indicam que o uso da terra com cultivo de eucalipto, de 

modo geral, é menos intensivo e impactante se comparado às culturais anuais. Tais evidências, 

devidamente comprovadas com estatísticas, já jogaram por água abaixo, reiteradas 
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vezes, a ideia de que o “eucalipto seca a água do solo”, transformando essa afirmação em um 

mito. 

Os impactos ambientais devem ser apreendidos como produtos e processos 

relacionados à interface da dinâmica natural com a dinâmica social e as críticas não podem estar 

centradas em um gênero isolado, mas em um modo de produzir, que é um todo complexo. 

E o modo de produzir eucalipto no Sudoeste de Goiás não é único! 

Foram identificadas áreas em que o eucalipto integra Sistemas Agroflorestais, na 

perspectiva agroecológica, como principal gênero florestal, defendido pelos ambientalistas 

devido ao seu rápido crescimento e multiplicidade de usos; áreas em que os eucaliptais são 

antigos, integrados a outros tipos de vegetação, compondo parte do imaginário como paisagem 

natural; locais onde o eucalipto recuperou áreas degradadas e estabelecimentos agropecuários 

em que ele representou a diversidade produtiva em áreas antes subutilizadas. 

Já as plantações homogêneas de eucalipto, conduzidas em latifúndios pelas grandes 

empresas, subordinam áreas à lógica capitalista e implantam árvores artificiais, frutos de 

elevada e seletiva tecnologia, com um padrão industrial de produção, interferindo na dinâmica 

natural do meio físico-ecológico do Cerrado. O resultado desse processo, que não é meramente 

técnico e sim social, não é isento do maculado discurso de sustentabilidade. Portanto, deve-se 

evitar a difusão da ideia apresentada pelo uso da expressão “floresta no Cerrado” ou áreas de 

“reflorestamento” no Cerrado, substituindo-a por “plantações de eucalipto”. O próprio setor, 

cuja maior representação é a Indústria Brasileira de Árvores, trata as plantações comerciais de 

eucalipto, com finalidade industrial, de “árvores plantadas”. 

 
Para fechar as cortinas 

O caminho percorrido para a elaboração da tese foi cheio de percalços, impostos 

pelo desafio de trilhar novas áreas de conhecimento, pelo desejo de tratar geograficamente a 

realidade e pela tentativa recorrente de não assumir uma posição maniqueísta no debate 

estabelecido acerca da temática. 

Trilhar novas áreas do conhecimento é enriquecedor do ponto de vista formativo, 

mas nem sempre a riqueza se manifesta no produto final, a tese, que pode conter “heresias” 

provenientes do insuficiente domínio conceitual, linguístico e técnico. 

Tratar geograficamente a realidade manifesta a busca incansável em tornar-se um 

geógrafo mais completo, em eleger a Geografia como o recanto mais especial do domínio 
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científico e, principalmente, almejar o estabelecimento de uma linguagem, reflexo de uma 

ontologia e uma epistemologia, própria dessa ciência. 

Tentar não assumir uma posição maniqueísta diante de um debate acirrado entre 

defensores e acusadores da eucaliptocultura não significa assumir ingenuamente que a ciência 

é neutra, mas despir-se de preconceitos ideológicos para investigar a realidade. Isso permitiu 

experimentar situações muito diversas e descobrir arranjos espaciais inimaginados. 

Nesse caminho, cerceado por tanta formalidade e burocracia, permitiu-se adotar 

uma linguagem conotativa, referentes aos elementos teatrais, mais para questionar do que 

responder questões. 

Será o espaço geográfico um mero palco de atuação dos atores? Os atores têm 

autonomia ou desempenham um papel estabelecido em roteiro predefinido? Quem escreve o 

roteiro e quem dirige a peça? 
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APÊNDICES 

 
 

Apêndice 1 Principais características das Unidades de Mapeamento/ 

áreas plantadas com eucalipto no Sudoeste de Goiás 

ID 
Latitude 

(S) 

Longitude 

(O) 
Município 

Área 

(ha) 
Uso anterior Altitude 

1 16.725905 52.115417 Caiapônia 14 Pastagem 605 

2 16.922831 51.858327 Caiapônia 37 Cerrado (22) e pastagem (15) 849 
3 17.295087 52.704671 Portelândia 8 Pastagem 758 

4 17.446512 52.565879 Mineiros 65 Agricultura 896 
5 17.401529 53.146794 Sta Rita do Araguaia 70 Pastagem 754 

6 17.459312 51.272346 Montividiu 23 Eucalipto 898 
7 17.465811 51.158337 Montividiu 4 Eucalipto (2) e agricultura (2) 911 
8 17.399930 53.133241 Sta Rita do Araguaia 33 Pastagem 731 

9 17.423254 53.141192 Sta Rita do Araguaia 640 Pastagem 751 
10 17.393615 53.107142 Sta Rita do Araguaia 690 Pastagem 775 
11 17.429782 53.111361 Sta Rita do Araguaia 95 Pastagem 732 

12 17.411090 53.044883 Mineiros 164 Pastagem degradada 750 
13 17.566375 50.986737 Rio Verde 575 Agricultura 797 
14 17.556812 51.232282 Rio Verde 5 Agricultura 851 
15 17.560905 51.232247 Rio Verde 5 Agricultura 842 

16 17.533779 52.500673 Mineiros 10 Pastagem degradada 800 
17 17.535162 52.464543 Mineiros 22 Pastagem degradada 733 
18 17575290 51.733563 Jataí 107 Pastagem 887 

19 17.551308 51.597333 Rio Verde 17 Pastagem 860 
20 17.560348 51.599055 Rio Verde 26 Pastagem 882 

21 17.577709 51.216374 Rio Verde 5 Pastagem 815 
22 17.597307 51.112461 Rio Verde 4 Agricultura 800 

23 17.605659 51.063945 Rio Verde 40 Agricultura 843 

24 17.568401 51.936441 Jataí 14 Pastagem degradada 793 
25 17.563495 51.952845 Jataí 3 Pastagem degradada 835 
26 17.515417 52.383326 Mineiros 56 Pastagem 900 
27 17.828921 50.579413 Sta Helena de Goiás 5 Agricultura 602 

28 17.841553 50.850248 Rio Verde 8 Pastagem 690 
29 17.803912 51.031772 Rio Verde 327 Eucalipto 782 
30 17.847170 51.057578 Rio Verde 626 Eucalipto 816 

31 17.881375 51.074194 Rio Verde 240 Eucalipto 768 
32 17877238 51.045642 Rio Verde 17 Pastagem 711 

33 17.818564 51.321710 Rio Verde 780 Pastagem 745 
34 17.824287 51.319079 Rio Verde 15 Agricultura 739 

35 17835638 51.334664 Rio Verde 730 Pastagem 789 

36 17829780 51.409036 Rio Verde 145 Agricultura 803 
37 17.824310 51.632935 Jataí 43 Agricultura 870 
38 17.822238 51.678917 Jataí 3 Agricultura 789 
39 17.821281 51.660274 Jataí 4 Cerrado (2) e pastagem (2) 793 

40 17.840523 51.539921 Jataí 10 Pastagem 829 
41 17840168 51.533080 Jataí 8 Pastagem 832 

42 17850929 51.424157 Jataí 398 Agricultura 800 

43 17.867926 51.412181 Jataí 8 Agricultura 800 
44 17.857499 51.375517 Rio Verde 20 Agricultura 780 

45 17.839158 51.164560 Rio Verde 5 Agricultura 762 
46 17.876154 51.193904 Rio Verde 142 Pastagem 764 
47 17.894154 51.192494 Rio Verde 104 Pastagem 763 

48 17.889735 51.209888 Rio Verde 72 Pastagem 748 
49 17.909920 51.210565 Rio Verde 40 Pastagem 735 

50 17.911636 51.175316 Rio Verde 67 Agricultura 737 
51 17.901531 51.045360 Rio Verde 29 Pastagem 748 
52 17.924999 51.003499 Rio Verde 138 Agricultura 722 

53 17.966643 51.091120 Rio Verde 119 Pastagem 807 
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54 17.976112 51.078984 Rio Verde 13 Agricultura 825 

55 17.983996 51.167388 Rio Verde 320 Pastagem (192) e agricultura 750 
56 17.999950 51.185852 Rio Verde 350 Pastagem (210) e agricultura 743 
57 17.933818 51.185885 Rio Verde 518 Agricultura 750 

58 17.935754 51.215190 Rio Verde 1000 Eucalipto 743 
59 17.934837 51.241304 Jataí 218 Pastagem 731 

60 17903846 51.424929 Jataí 379 Pastagem (189) e Cerrado 777 
61 17.923925 51.443878 Jataí 155 Pastagem 765 

62 17.923738 51.480245 Rio Verde 38 Pastagem 775 
63 17.922914 51.493074 Jataí 31 Agricultura 785 
64 17.918544 51.691420 Jataí 16 Eucalipto 788 

65 17.888349 52.565098 Mineiros 223 Pastagem 768 
66 17.882540 52.572907 Mineiros 148 Pastagem 798 

67 17.888145 52.601492 Mineiros 126 Pastagem 711 

68 17.915264 52.717170 Mineiros 213 Pastagem 830 
69 18.016968 51.704744 Jataí 45 Agricultura 646 

70 18.018119 51.19100 Rio Verde 47 Agricultura 715 
71 18.019217 51.177037 Rio Verde 251 Pastagem 720 
72 18.01715 51.163541 Rio Verde 47 Pastagem 720 
73 17.989775 50.914483 Rio Verde 152 Pastagem 700 

74 17.964190 50.905121 Rio Verde 15 Agricultura 667 
75 17.982218 50.882795 Rio Verde 50 Eucalipto 666 
76 17.997554 50.921254 Rio Verde 80 Pastagem 682 

77 18.010479 50.895920 Rio Verde 528 Eucalipto 692 
78 18.018689 50.924350 Rio Verde 410 Pastagem 708 

79 18.012164 50.874007 Rio Verde 235 Pastagem 696 

80 18.020980 50.883740 Rio Verde 120 Eucalipto 686 
81 18.027428 50.907937 Rio Verde 306 Eucalipto 712 

82 18.044813 51.708890 Jataí 132 Agricultura 724 
83 18.019923 51.866206 Jataí 9 Pastagem degradada 739 

84 18.021473 52.712197 Serranópolis 36 Pastagem 765 
85 18.055630 52.717139 Serranópolis 3 Agricultura 822 

86 18.083171 52.503366 Serranópolis 650 Pastagem 692 

87 18.056741 51.110474 Rio Verde 82 Pastagem 710 
88 18.075319 51.118676 Rio Verde 210 Pastagem 696 

89 18.097494 51.127016 Rio Verde 39 Pastagem 670 
90 18.098225 51.117880 Rio Verde 17 Pastagem 638 

91 18.101240 51.105848 Rio Verde 202 Pastagem 643 

92 18.050706 50.975764 Rio Verde 12 Pastagem 840 
93 18.066317 50.982075 Rio Verde 45 Pastagem 831 

94 18.121448 51.006908 Rio Verde 139 Pastagem 780 
95 18.133270 50.993834 Rio Verde 234 Pastagem 790 

96 18.123035 51.090748 Rio Verde 446 Pastagem 669 
97 18.136309 51.095711 Rio Verde 4 Pastagem 648 

98 17.887075 51.763859 Rio Verde 934 Agricultura 628 
99 18.127967 51.458672 Jataí 48 Pastagem degradada 677 

100 18.158445 51.444698 Jataí 121 Pastagem 650 

101 18.120859 51.672092 Jataí 59 Agricultura 743 
102 18.113554 18.113554 Jataí 15 Pastagem 788 

103 18.156534 51.704481 Jataí 62 Pastagem 743 

104 18.144472 51.847133 Serranópolis 11 Agricultura 750 
105 18.178980 51.732781 Jataí 25 Pastagem degradada 730 

106 18.188771 51.729473 Jataí 30 Cerrado 735 
107 18.227182 51.083652 Rio Verde 65 Pastagem 648 
108 18.275813 50.941719 Rio Verde 240 Pastagem 784 
109 18.311293 50.941498 Rio Verde 80 Agricultura 759 

110 18.269981 51.870798 Serranópolis 29 Pastagem 765 

111 18.275937 51.882932 Serranópolis 38 Pastagem 789 
112 18.218089 51.785968 Jataí 66 Pastagem 728 
113 18.108.157 52.756.047 Serranópolis 64 Pastagem 729 

114 18.276.197 52.514.858 Serranópolis 262 Pastagem 773 
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115 18.326.869 52.544.155 Chapadão do Céu 85 Pastagem 756 
116 18.370.635 52.639.371 Chapadão do Céu 20 Agricultura 773 
117 18.384.088 52.662.258 Chapadão do Céu 5 Agricultura 845 

118 18.398.306 52.659.895 Chapadão do Céu 2 Área urbana com solo 839 
119 18.400.597 52.656.255 Chapadão do Céu 3 Eucalipto 849 
120 18.412.878 52.628.374 Chapadão do Céu 5 Agricultura 831 

121 18.417.978 52.754.199 Chapadão do Céu 8 Eucallipto 844 
122 18.442.159 52.749.267 Chapadão do Céu 10 Agricultura 824 
123 18.446.706 52.745.128 Chapadão do Céu 2 Agricultura 821 
124 18.523.698 52.732.643 Chapadão do Céu 3 Agricultura 815 

125 18.527.587 52.726.854 Chapadão do Céu 7 Agricultura 810 

126 18.528.931 52.733.995 Chapadão do Céu 8 Agricultura 806 
127 18.661.684 52.596.432 Chapadão do Céu 132 Pastagem 790 

128 18.675.950 52.671.071 Chapadão do Céu 963 Pastagem (900) e agricultura 782 
129 18.971477 51.862005 Aporé 23 Pastagem 765 

130 19.076.486 51.735.143 Aporé 68 Pastagem 496 

131 19.081.097 51.746.241 Aporé 61 Pastagem 478 
132 17.908.579 51.732.462 Jataí 3 Eucalipto 662 

133 17.593528 51.910988 Jataí 7 Pastagem 660 
134 17.601.207 51.922.694 Jataí 4 Pastagem 667 

135 17.601.112 51.941.374 Jataí 4 Agricultura 764 
136 17.591.955 51.968.793 Jataí 10 Agricultura 821 

137 17.526.812 52.067.986 Perolândia 4 Agricultura 909 
138 17.531.825 52.066.781 Perolândia 4 Agricultura 908 
139 17.627.121 51.949.656 Jataí 91 Agricultura 851 
140 17.666.456 51.920.796 Jataí 46 Agricultura 745 
141 17.667.569 51.892.352 Jataí 38 Agricultura 691 

142 17.840.514 51.971.409 Jataí 54 Pastagem 812 

143 17.818.264 52.060.037 Jataí 11 Agricultura 805 
144 17.936.605 50.946.513 Rio Verde 115 Agricultura 696 
145 17.938435 50.953839 Rio Verde 7 Agricultura 716 
146 18.025.828 51.066.350 Rio Verde 4 Agricultura 810 

147 17.830.706 51.007.560 Rio Verde 33 Agricultura 735 
148 17.823.014 50.987.078 Rio Verde 23 Área urbana com solo 718 
149 17.731.697 50.797.537 Rio Verde 34 Pastagem 720 

150 17.720.346 50.828.007 Rio Verde 9 Agricultura 674 
151 17.740.545 51.434.099 Rio Verde 337 Agricultura 826 
152 17.754.672 51.404.254 Rio Verde 45 Agricultura 931 
153 17.761.376 51.430.574 Rio Verde 207 Agricultura 816 

154 17.802.591 51.441.722 Rio Verde 14 Agricultura 810 

155 17.559.909 52.716.106 Mineiros 40 Pastagem 840 
156 17.539.944 52.705.454 Mineiros 63 Agricultura 857 
157 17.539.483 52.830.695 Mineiros 173 Pastagem 856 
158 17.786.807 52.799.641 Mineiros 744 Pastagem degradada 744 

159 17.792.427 52.694.925 Mineiros 41 Pastagem 764 
160 17.787.688 52.605.167 Mineiros 6 Pastagem 691 

161 17.777.349 52.691.690 Mineiros 23 Pastagem 747 

162 17.781.436 52.695.917 Mineiros 14 Pastagem 763 
163 17.729.118 52.700.214 Mineiros 72 Pastagem 794 

164 17.622.139 52.673.159 Mineiros 46 Pastagem 775 
165 17.620.599 52.705.142 Mineiros 45 Pastagem 830 
166 17.618.861 52.731.707 Mineiros 20 Pastagem 852 

167 17.650.102 52.519.931 Mineiros 33 Pastagem (21) e Cerrado (12) 706 
168 17.629.843 52.507.773 Mineiros 12 Pastagem 729 

169 17.622.193 52.479.521 Mineiros 38 Pastagem 790 
170 17.623.428 52.429.892 Mineiros 30 Pastagem 755 

171 17.564.865 52.616.616 Mineiros 11 Pastagem 741 
172 17.568.911 52.611.546 Mineiros 6 Pastagem 709 

173 17.672.246 52.456.591 Mineiros 109 Pastagem degradada 700 

174 17.663.868 52.420.866 Mineiros 7 Pastagem 753 
175 17.730.037 52.486.706 Mineiros 161 Pastagem 699 
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176 17.720.100 52.502.240 Mineiros 43 Cerrado (26) e pastagem (17) 668 
177 17.749.786 52.493.290 Mineiros 55 Pastagem 623 
178 17.840.793 52.702.411 Mineiros 112 Pastagem (75) e Cerrado (37) 691 

179 17.866.357 52.713.772 Mineiros 40 Pastagem 743 
180 17.858.147 52.697.316 Mineiros 80 Pastagem 716 
181 17.619.625 52.829.644 Mineiros 60 Pastagem 838 

182 17.623.678 52.810.216 Mineiros 34 Agricultura 910 
183 17.627.407 52.812.611 Mineiros 6 Pastagem 873 
184 17.603.715 52.816.421 Mineiros 5 Pastagem 845 
185 17.655.519 52.954.512 Mineiros 46 Pastagem 824 

186 17.372711 53.080809 Mineiros 12 Pastagem 696 

187 18.283789 51.094063 Rio Verde 13 Pastagem 591 
188 18.103005 50.897390 Rio Verde 3 Agricultura 860 

189 18.105844 50.893629 Rio Verde 2 Eucalipto 862 
190 18.006920 50.988831 Rio Verde 63 Agricultura 728 

191 17.999365 50.997459 Rio Verde 0,5 Pastagem 967 

192 17.999009 50.966606 Rio Verde 18 Agricultura 721 
193 17.709575 51.010934 Rio Verde 50 Agricultura 790 

194 17.692323 50.990599 Rio Verde 41 Agricultura 805 
195 17.701654 50.943175 Rio Verde 36 Pastagem (18) e agricultura 822 

196 17.666.364 50.933.444 Rio Verde 40 Eucalipto 805 
197 17.11482611 51.278520 Montividiu 15 Eucalipto 883 

198 17.689305 52.749355 Mineiros 52 Pastagem 830 
199 17.914811 50.943632 Rio Verde 6 Agricultura 667 
200 17.730282 51.070119 Rio Verde 361 Agricultura 764 
201 17.763786 51.070218 Rio Verde 175 Eucalipto 796 
202 18.216973 51.884987 Serranópolis 50 Pastagem (25) e agricultura 822 

203 18.185406 51.824203 Jataí 18 Pastagem 750 

204 18.125396 51.936752 Jataí 69 Eucalipto 858 
205 17.768542 52.313413 Mineiros 60 Pastagem 682 
206 17.573544 52.533772 Mineiros 5 Eucalipto 808 
207 17.802640 52.625981 Mineiros 50 Pastagem 759 

208 17.814793 52.615298 Mineiros 137 Pastagem (69) e Cerrado (68) 721 
209 17.681181 52.760112 Mineiros 6 Pastagem 853 
210 17.645013 52.755493 Mineiros 31 Agricultura 868 

211 17.613032 52.752483 Mineiros 9 Pastagem 871 
212 17.358345 52.783219 Portelândia 3 Agricultura 916 
213 17.592619 52.531015 Mineiros 15 Pastagem 708 
214 17.616757 52.087635 Perolândia 47 Agricultura 784 

215 16.605853 51.623155 Caiapônia 9 Cerrado 718 

216 16.937667 51898313 Caiapônia 24 Pastagem 885 
217 17.924532 50.757839 Rio Verde 5 Agricultura 648 
218 17.987915 50.757896 Jataí 51 Pastagem degradada 717 
219 17.875108 51.583023 Jataí 18 Pastagem 802 

220 17.657581 51.514527 Rio Verde 4 Eucalipto 918 
221 17.784210 52.553501 Mineiros 26 Pastagem 696 

222 17.807107 52.693402 Mineiros 18 Pastagem 721 

223 17.887440 51.765225 Jataí 17 Agricultura 746 
224 17.459374 53.148789 Sta Rita do Araguaia 950 Pastagem 774 

225 17.447653 53.113429 Sta Rita do Araguaia 424 Pastagem 731 
226 18,227686 51,738314 Jataí 38 Pastagem 694 
227 18.227.519 5.121.145 Aparecida do Rio 900 Pastagem 663 

228 17.489.992 52.952.893 Mineiros 142 Pastagem 774 
229 17.839.177 51.117.947 Rio Verde 51 Agricultura 827 

230 17.687.806 51.037.396 Rio Verde 30 Pastagem 772 
231 17497750 51124266 Montividiu 7 Eucalipto 896 

232 17.507126 51.136188 Montividiu 8 Agricultura 887 
233 17.947489 51.577136 Jataí 100 Eucalipto 755 

234 17.864682 51.242725 Rio Verde 40 Pastagem 763 

235 17.906588 51.229561 Rio Verde 26 Pastagem 727 
236 18.220446 51.054948 Rio Verde 284 Pastagem 631 
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237 17.993146 51.131193 Rio Verde 51 Agricultura 733 
238 17.241484 52.992589 Sta Rita do Araguaia 45 Pastagem 811 
239 18.316965 52.150895 Serranópolis 210 Cerrado (130) e pastagem 652 

240 18.181808 52.158436 Serranópolis 2048 Pastagem 652 
241 18.207315 52.223316 Serranópolis 60 Pastagem 660 
242 18.224935 52.195928 Serranópolis 150 Pastagem degradada 673 

243 18.204795 52.140839 Serranópolis 100 Pastagem 639 
244 18.220480 52.122071 Serranópolis 135 Pastagem 641 
245 19.046028 51.814611 Aporé 11 Pastagem 527 
246 18.344900 52.005600 Serranópolis 248 Pastagem degradada 598 

247 18.297525 51.958245 Serranópolis 33 Pastagem 738 

248 18.31288 51.951480 Serranópolis 8 Pastagem 732 
249 18.312809 51.928992 Serranópolis 93 Pastagem 726 

250 18.272399 51.939736 Serranópolis  Pastagem 770 
251 18.101302 51.482011 Jataí 90 Pastagem 686 

252 18.415035 51.678362 Serranópolis 6 Pastagem 613 

253 17.967706 51.794169 Jataí 10 Pastagem 726 
254 17.978844 51.789735 Jataí 18 Agricultura 654 

255 18.368256 51.677150 Serranópolis 145 Pastagem 642 
256 18.379093 51.709079 Serranópolis 22 Pastagem 636 

257 18.371515 51.717949 Serranópolis 10 Pastagem 620 
258 18.221092 51.477101 Jataí 10 Agricultura 560 

259 17.968008 51.613636 Jataí 5 Pastagem 743 
260 17.931717 51.665861 Jataí 2 Pastagem 661 
261 17.921983 51.681750 Jataí 2 Pastagem 779 
262 18.115928 51.922668 Jataí 11  860 
263 18.000242 51.874437 Jataí 6  740 

264 17.984676 51.861769 Jataí 1  706 

265 18.196543 51.920901 Serranópolis 4  820 
266 17.789725 52.504559 Mineiros 285 Pastagem degradada 670 
267 17.741902 52.491306 Mineiros 62 Pastagem 672 
268 17.724426 52.471434 Mineiros 109 Pastagem 703 

269 17.839069 52.480661 Mineiros 189 Cerrado e pastagem 716 
270 17.815567 52.456485 Mineiros 43 Pastagem 720 
271 17.818488 52.469454 Mineiros 36 Pastagem 716 

272 17.790630 52.488639 Mineiros 16 Pastagem degradada 659 
273 17.832885 52.497279 Mineiros 22 Cerrado 693 
274 17.854906 52.480793 Mineiros 11 Pastagem 715 
275 17.853980 52.466582 Mineiros 28 Pastagem e Cerrado 732 

276 18.033091 52.058221 Jataí 20  818 

277 17.394318 50.623962 Sto Antônio da 16 Pastagem 563 
278 17.538118 50.725532 Sto Antônio da 103  780 
279 17.569155 50.726344 Sto Antônio da 9  697 
280 16.720306 52.279887 Doverlândia 63 Pastagem 596 

281 16.704476 52.218059 Doverlândia 2 Pastagem 594 
282 16.607131 52.735230 Doverlândia 8 Pastagem 413 

283 16.718527 52.308120 Doverlândia 1 Área urbana 539 

284 16.733777 52.120074 Caiapônia 11 Pastagem 618 
285 16.942721 51.904690 Caiapônia 32 Pastagem 871 

286 17.205343 51.657279 Caiapônia 11 Agricultura 943 
287 17.319538 51.651694 Caiapônia 25 Agricultura 980 
288 17.308306 51.645063 Caiapônia 20 Agricultura 975 

289 17.744820 51.249192 Rio Verde 38 Agricultura 835 
290 17.725650 51.260644 Rio Verde 18 Agricultura 837 

291 17.765872 51.256933 Rio Verde 15 Agricultura 912 
292 17.395703 51.431218 Montividiu 5  913 

293 17.335540 51.524535 Montividiu 23  945 
294 17.495098 51.231582 Montividiu 2  870 

295 17.892174 51.662068 Jataí 3 Pastagem 810 

296 17.886393 51.647904 Jataí 3 Pastagem 795 
297 17.869516 51.694854 Jataí 3 Agricultura 734 
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298 17.865651 51.706512 Jataí 2 Pastagem 710 
299 18.154918 51.519201 Jataí 18 Pastagem 651 
300 18.110124 52.432686 Serranópolis 171 Pastagem 648 

301 18.385949 52.501434 Chapadão do Céu 6 Pastagem 756 
302 17.349336 52.656061 Portelândia 15 Agricultura 890 
303 17.932599 51.645326 Jataí 10 Agricultura 818 

304 18.627519 51.969183 Aporé 100 Pastagem 670 
305 18.706690 51.906477 Aporé 86 Pastagem 626 
306 18.734890 51.921056 Aporé 10 Pastagem 640 
307 18.779756 52.001230 Aporé 16 Pastagem 645 

308 18.905791 51.940601 Aporé 27 Pastagem 581 

309 19.091313 51.697901 Aporé 32 Pastagem 492 
310 18.449849 51.949462 Serranópolis 75 Pastagem 595 

311 18.301229 51.964029 Serranópolis 2,5 Pastagem 710 
312 17.779026 51.171362 Rio Verde 60 Pastagem 770 

313 17.771203 51.195611 Rio Verde 33 Pastagem 780 

314 17.750833 51.215422 Rio Verde 114 Pastagem 784 
315 18.420166 52.366267 Serranópolis 40 Pastagem 630 

316 18.452580 52.158079 Serranópolis 60 Pastagem degradada 667 
317 18.443172 52.169458 Serranópolis 30 Pastagem degradada 388 

318 18.215730 52.208142 Serranópolis 60 Pastagem 693 
319 18.224994 52.237841 Serranópolis 24 Pastagem 670 

320 18.019020 52.387613 Serranópolis 30 Pastagem 685 
321 18.493083 51.558074 Jataí 106 Pastagem 538 
322 18.391642 51.841620 Serranópolis 30 Pastagem 679 
323 18.191975 52.089459 Serranópolis 60 Pastagem 573 
324 18.010716 52.442474 Serranópolis 27 Pastagem 700 

325 18.365099 52.163590 Serranópolis 180 Pastagem 675 

326 17.298027 51.885296 Caiapônia 90 Pastagem 799 
327 18.117460 51.487819 Jataí 114 Pastagem 650 
328 17.797119 52.010689 Jataí 26 Pastagem 712 
329 17.695212 52.133491 Jataí 40 Pastagem 826 

330 17.758043 51.921152 Jataí 280 Pastagem 714 
331 18407526 51.662571 Serranópolis 76 Pastagem 605 
332 17.983345 52.551519 Serranópolis 52 Pastagem 738 

333 18474573 51.596804 Jataí 408 Pastagem 548 
334 18176522 50489110 Castelândia 11 Agricultura 11 
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Apêndice 2 Questionário resumido para os produtores de eucalipto 

 
UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIÁS INSTITUTO DE ESTUDOS SOCIOAMBIENTAIS 

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM GEOGRAFIA 

QUESTIONÁRIO – ESTABELECIMENTO AGROPECUÁRIO 
 

I.1 NÚMERO DE CONTROLE:  (preenchido pelo pesquisador) 
I.2 NOME DO ESTABELECIMENTO AGROPECUÁRIO:   

I.3 MUNICÍPIO:   

I.4 ENDEREÇO:   

I.5 COORDENADAS:  (preenchido pelo pesquisador) 

I.6 NOME DO PRODUTOR:   

I.7 DATA DA APLICAÇÃO:   
 

II.1 ÁREA TOTAL:  ha ou   alqueire goiano 
 

II.2 Indique a COMPOSIÇÃO DA ÁREA e USO DA TERRA, em 2015/2: (  ) ha ( ) alqueire 

goiano 

  Lavouras - Produtos:   

  Pastagens – Total do rebanho:   

  Silvicultura – Tipo (eucalipto, teca, mogno africano etc):   

  Reserva legal, área de proteção permanente e outras áreas de vegetação nativa 

  Áreas inaproveitadas (brejos, pedreiras, etc) 
 

III.1 Indique a área plantada de acordo com a IDADE DAS GLEBAS ( ) ha ou ( ) alqueire: 
Gleba 1: Até 3 anos  Gleba 2: Até 3 anos  Gleba 3:  Até 3 anos   

Entre 3 e 6 anos   
Entre 7 e 10 anos    

Mais de 10 anos   

Entre 3 e 6 anos   
Entre 7 e 10 anos   

Mais de 10 anos    

Entre 3 e 6 anos   
Entre 7 e 10 anos   

Mais de 10 anos   

 

III.2 Indique as ESPÉCIES e VARIEDADES plantadas 

(   ) Clone ( ) Semente 

Espécie:  

Espécie:  

Espécie:  

( ) Não sei 

Variedade:  

Variedade:  

Variedade:   

 

III.3 Para a eucaliptocultura, foi realizado FINANCIAMENTO DA PRODUÇÃO? 

( ) Não houve 

( ) Houve Ano de obtenção:  Ano do pagamento:  Valor:   
 

Instituição/empresa:  Programa:   
 

III.4 Qual era o USO E COBERTURA ANTERIOR PREDOMINANTE DA ÁREA PLANTADA 

com eucalipto: 

(  ) Lavouras 

( ) Pastagens 

(   ) Vegetação nativa – Qual?                                                                                                                  

( ) Áreas inaproveitadas 

I IDENTIFICAÇÃO E LOCALIZAÇÃO 

II ESTABELECIMENTO AGROPECUÁRIO 

III EUCALIPTOCULTURA 
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III.5 MÃO DE OBRA E TRABALHO relativos à eucaliptocultura: 
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a) Indique o número de trabalhadores permanentes, que trabalharam exclusivamente na plantação, em 

2015:  Atividades realizadas:   
 

b) Indique o número de trabalhadores da família, que trabalharam na plantação em 2015, inclusive o 

produtor:  Atividades realizadas:   
 

c) Indique o número de trabalhadores temporários, contratados para alguma atividade na plantação, em 

2015:  Atividades realizadas:   
 

d) Houve contratação de empresa para realização de alguma atividade em 2015? 

(  ) Não (   ) Sim - Atividades realizadas:   
 

IV.1 Quando iniciou e quais as motivações para iniciar o plantio de eucalipto? 
 

 

 

 

 

V.1 Bacia hidrográfica 
 

V.2 Relevo regional e local (declividade e comprimento de rampa) 
 

 

V.3 Características gerais dos pés (tamanho, homogeneidade, falhas nas fileiras etc) 
 

 

V.4 Serrapilheira 
 

 

V.5 Características do solo 
 

 

V.6 Análise de solo anterior à introdução da eucaliptocultura ( ) Sim ( ) Não 
 

V.7 Características do produtor 
 

 

V.8 Características da propriedade 
 

 

 

V.9 Contato:   
 

 
 

 

 

 

IV QUESTÃO 

V CARACTERIZAÇÃO 

OBSERVAÇÕES 
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ANEXO 

Anexo 1 Resultados das análises de solo 
 

ID 

 

Laudo 
ph 

CaCl2 
Ca+M 

g 

 

Ca 

 

Mg 

 

Al 
 

H+Al 

 

K1 

 

K 
P(meh 

) 

Mat. 

Org. 

Cab. 

Org 

 

Cu 

 

Fe 

 

Mn 

 

Zn 

1 5991/2016 5,30 2,14 1,36 0,78 0,20 1,70 0,02 9,00 7,80 11,50 6,70 0,10 35,30 17,50 1,10 

2 5991/2016 5,60 2,01 1,30 0,71 0,14 1,80 0,02 9,00 7,50 12,60 7,30 0,10 65,50 10,50 0,20 

3 5991/2016 3,50 0,18 0,11 0,07 1,05 6,70 0,05 18,00 3,10 23,80 13,80 0,10 150,90 2,30 0,10 

4 5991/2016 4,80 0,99 0,69 0,30 0,21 2,60 0,03 12,00 7,50 11,90 6,90 0,10 55,30 10,60 0,60 

5 6131/2016 4,20 0,32 0,17 0,15 0,32 3,00 0,04 16,00 2,00 13,30 7,70 0,60 69,50 34,70 0,50 

6 6131/2016 4,00 0,42 0,27 0,15 0,58 5,50 0,08 30,00 1,60 19,90 11,50 0,70 96,50 67,30 0,60 

7 6268/2016 4,10 0,63 0,41 0,22 0,31 3,10 0,04 15,00 3,50 13,30 7,70 0,40 78,80 8,90 0,10 

8 6268/2016 3,90 0,15 0,10 0,05 0,72 5,20 0,03 12,00 2,80 18,30 10,60 0,20 97,90 8,30 0,10 

9 6268/2016 4,00 0,54 0,43 0,11 0,34 3,50 0,02 9,00 3,70 14,40 8,40 0,20 97,10 8,20 0,10 

10 6268/2016 4,30 0,67 0,45 0,22 0,34 3,40 0,04 17,00 26,00 14,40 8,40 0,90 88,30 7,70 3,20 

11 6268/2016 4,00 0,49 0,30 0,19 0,62 6,00 0,32 124,00 4,10 24,70 14,30 0,30 110,90 9,20 0,50 

12 6268/2016 4,10 0,16 0,10 0,06 0,56 3,90 0,04 14,00 2,60 14,20 8,20 0,40 97,10 15,70 0,10 

13 6447/2016 4,30 0,46 0,31 0,15 0,34 3,50 0,02 9,00 3,50 10,40 6,00 0,60 86,60 35,80 0,10 

14 6447/2016 4,30 0,66 0,51 0,15 0,30 3,70 0,02 7,00 2,90 12,60 7,30 0,40 86,20 17,70 0,10 

15 6447/2016 4,30 0,27 0,17 0,10 0,61 5,30 0,03 14,00 23,80 13,50 7,80 0,40 123,40 11,50 0,20 

16 6447/2016 4,20 0,43 0,26 0,17 0,38 3,50 0,02 8,00 2,80 12,40 7,20 0,30 52,60 9,60 0,10 

17 6447/2016 4,10 0,09 0,05 0,04 0,42 2,70 0,04 16,00 1,60 9,20 5,30 0,30 63,10 2,90 0,30 

18 6447/2016 4,10 0,25 0,10 0,15 0,63 3,20 0,05 18,00 1,40 9,20 5,30 0,40 75,60 3,00 0,10 

19 6447/2016 3,60 0,36 0,21 0,15 1,49 8,60 0,08 31,00 4,30 26,80 15,50 0,60 66,90 4,00 0,50 

20 6447/2016 4,30 0,16 0,08 0,08 0,39 2,70 0,03 10,00 1,60 9,00 5,20 0,30 66,80 18,50 0,10 

21 6447/2016 4,00 0,13 0,08 0,05 0,68 4,40 0,03 13,00 3,40 12,90 7,50 0,30 89,70 17,30 0,10 

22 6447/2016 4,50 0,72 0,32 0,40 0,22 2,70 0,04 14,00 2,60 10,80 6,30 0,30 65,10 28,90 0,20 

23 6447/2016 4,20 0,22 0,13 0,09 0,44 3,30 0,07 27,00 2,40 11,30 6,60 0,50 67,30 16,00 0,40 

24 6633/2016 4,20 0,30 0,09 0,21 0,33 3,20 0,02 8,00 1,90 11,00 6,40 0,40 70,70 4,80 0,40 

25 6633/2016 4,10 0,11 0,04 0,07 0,38 3,10 0,02 8,00 1,80 11,30 6,60 0,40 82,20 4,80 0,30 

26 6633/2016 5,10 1,37 0,93 0,44 0,09 2,00 0,02 6,00 1,60 11,50 6,70 0,50 48,80 8,90 0,50 

27 6634/2016 4,30 0,44 0,19 0,25 0,26 3,00 0,02 8,00 1,70 11,70 6,80 0,40 87,30 9,80 0,50 

28 6634/2016 3,80 0,13 0,06 0,07 1,04 5,70 0,04 17,00 1,70 20,10 11,70 0,70 119,00 6,20 0,10 

29 6833/2016 4,20 1,05 0,54 0,51 0,43 6,00 0,05 20,00 1,20 27,70 16,10 4,30 52,10 31,20 0,10 

30 6833/2016 3,90 0,33 0,21 0,12 1,22 9,50 0,07 27,00 1,80 34,30 19,90 3,90 66,90 35,30 0,20 

31 6833/2016 4,50 2,00 1,31 0,69 0,17 5,90 0,05 22,00 0,90 27,20 15,80 5,40 44,00 24,90 0,10 

32 6833/2016 4,30 0,39 0,16 0,23 0,41 5,70 0,12 46,00 1,20 27,40 15,90 6,10 42,80 43,00 0,10 

33 6833/2016 4,20 1,18 0,75 0,43 0,33 4,90 0,03 14,00 2,60 19,20 11,10 0,50 108,00 20,20 0,20 

34 6970/2016 5,00 4,39 3,02 1,37 0,06 4,30 0,18 70,00 3,30 34,70 20,10 7,00 21,50 32,40 2,50 

35 6970/2016 5,30 3,16 2,71 0,45 0,07 3,70 0,21 84,00 0,90 30,60 17,70 9,00 34,20 26,90 2,00 

36 6988/2016 5,10 1,98 1,16 0,82 0,09 2,10 0,02 8,00 6,50 8,80 5,10 0,60 50,70 6,20 0,10 

37 6988/2016 5,00 3,59 2,41 1,18 0,08 3,90 0,05 18,00 6,20 21,10 12,20 2,20 46,50 31,10 0,40 

38 6988/2016 3,80 0,83 0,50 0,33 1,30 6,60 0,07 27,00 17,70 18,10 10,50 3,20 57,20 32,30 0,30 

39 7188/2016 4,70 3,73 2,62 1,11 0,10 5,60 0,51 201,00 2,20 28,80 16,70 14,60 56,10 60,40 2,10 

40 7188/2016 5,00 6,10 4,50 1,60 0,09 6,10 0,54 212,00 3,00 37,00 21,50 12,30 44,40 90,30 2,20 

41 7189/2016 4,60 0,81 0,47 0,34 0,12 2,70 0,04 14,00 8,70 13,80 8,00 1,10 75,90 22,60 1,20 

42 7189/2016 4,90 1,77 1,18 0,59 0,06 2,40 0,03 11,00 10,10 16,50 9,60 1,10 56,30 25,90 1,40 

43 7189/2016 4,00 0,36 0,26 0,10 0,48 5,10 0,06 24,00 3,30 19,70 11,40 1,10 116,80 11,80 0,80 

44 7190/2016 4,20 0,15 0,07 0,08 0,38 3,30 0,02 9,00 3,00 11,70 6,80 0,80 99,30 19,80 0,50 

45 7188/2016 3,80 0,45 0,30 0,15 0,77 6,10 0,06 24,00 8,70 25,20 14,60 1,10 192,70 18,60 1,20 

46 7190/2016 4,30 0,50 0,31 0,19 0,22 3,40 0,04 17,00 4,20 15,40 8,90 1,00 146,40 20,70 1,50 

47 7310/2016 4,70 2,08 1,47 0,61 0,26 5,20 0,25 97,00 4,00 16,70 9,70 0,70 17,10 64,40 1,10 

Continua 
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ID 

 

Na 

 

Argila 

 

Silte 

 

Areia 

 

CTC 

 

V 

 

Sat. Al 

 

Ca/CTC 

 

Mg/CTC 

 

K/CTC 

 

H+Al/CTC 

 

Ca/Mg 

 

Ca/K1 

 

Mg/K1 

1 1,90 95,00 50,00 855,00 3,90 55,40 8,50 34,90 20,00 0,50 43,60 1,70 68,00 39,00 

2 1,80 95,00 50,00 855,00 3,80 53,40 6,50 34,20 18,70 0,50 47,40 1,80 65,00 35,50 

3 1,40 95,00 25,00 880,00 6,90 3,30 82,00 1,60 1,00 0,70 97,10 1,60 2,20 1,40 

4 1,50 95,00 25,00 880,00 3,60 28,30 17,10 19,20 8,30 0,80 72,20 2,30 23,00 10,00 

5 3,00 145,00 50,00 805,00 3,40 10,60 47,10 5,00 4,40 1,20 88,20 1,10 4,20 3,80 

6 1,70 195,00 75,00 730,00 6,00 8,30 53,70 4,50 2,50 1,30 91,70 1,80 3,40 1,90 

7 1,60 80,00 50,00 870,00 3,80 17,60 31,60 10,80 5,80 1,10 81,60 1,90 10,20 5,50 

8 1,60 80,00 50,00 870,00 5,40 3,30 80,00 1,90 0,90 0,60 96,30 2,00 3,30 1,70 

9 1,60 80,00 25,00 895,00 4,10 13,70 37,80 10,50 2,70 0,50 85,40 3,90 21,50 5,50 

10 5,80 155,00 50,00 795,00 4,10 17,30 32,40 11,00 5,40 1,00 82,90 2,00 11,20 5,50 

11 7,50 130,00 50,00 820,00 6,80 11,90 43,40 4,40 2,80 4,70 88,20 1,60 0,90 0,60 

12 2,20 130,00 25,00 845,00 4,10 4,90 73,70 2,40 1,50 1,00 95,10 1,70 2,50 1,50 

13 1,70 115,00 25,00 860,00 4,00 12,00 41,50 7,80 3,80 0,50 87,50 2,10 15,50 7,50 

14 1,60 115,00 25,00 860,00 4,40 15,50 30,60 11,60 3,40 0,50 84,10 3,40 25,50 7,50 

15 1,70 115,00 25,00 860,00 5,60 5,40 67,00 3,00 1,80 0,50 94,60 1,70 5,70 3,30 

16 1,40 115,00 25,00 860,00 4,00 11,20 45,80 6,50 4,20 0,50 87,50 1,50 13,00 8,50 

17 2,10 140,00 25,00 835,00 2,80 4,60 76,40 1,80 1,40 1,40 96,40 1,20 1,20 1,00 

18 1,90 165,00 25,00 810,00 3,50 8,60 67,70 2,90 4,30 1,40 91,40 0,70 2,00 3,00 

19 2,00 140,00 25,00 835,00 9,00 4,90 77,20 2,30 1,70 0,90 95,60 1,40 2,60 1,90 

20 1,60 115,00 25,00 860,00 2,90 6,60 67,20 2,80 2,80 1,00 93,10 1,00 2,70 2,70 

21 1,40 115,00 25,00 860,00 4,60 3,50 81,00 1,70 1,10 0,70 95,70 1,60 2,70 1,70 

22 1,90 115,00 25,00 860,00 3,50 21,70 22,40 9,10 11,40 1,10 77,10 0,80 8,00 10,00 

23 1,70 140,00 25,00 835,00 3,60 8,10 60,30 3,60 2,50 1,90 91,70 1,40 1,90 1,30 

24 1,80 120,00 25,00 855,00 3,50 9,10 50,80 2,60 6,00 0,60 91,40 0,40 4,50 10,50 

25 1,90 120,00 50,00 830,00 3,20 4,10 74,50 1,20 2,20 0,60 96,90 0,60 2,00 3,50 

26 1,90 120,00 25,00 855,00 3,40 40,90 6,10 27,40 12,90 0,60 58,80 2,10 46,50 22,00 

27 2,00 120,00 50,00 830,00 3,50 13,10 36,10 5,40 7,10 0,60 85,70 0,80 9,50 12,50 

28 1,70 170,00 25,00 805,00 5,90 2,90 86,00 1,00 1,20 0,70 96,60 0,90 1,50 1,80 

29 2,30 480,00 75,00 445,00 7,10 15,50 28,10 7,60 7,20 0,70 84,50 1,10 10,80 10,20 

30 1,80 430,00 50,00 520,00 9,90 4,00 75,30 2,10 1,20 0,70 96,00 1,80 3,00 1,70 

31 4,60 605,00 100,00 295,00 7,90 25,90 7,70 16,60 8,70 0,60 74,70 1,90 26,20 13,80 

32 3,90 505,00 75,00 420,00 6,20 8,20 44,60 2,60 3,70 1,90 91,90 0,70 1,30 1,90 

33 1,80 180,00 25,00 795,00 6,10 19,80 21,40 12,30 7,00 0,50 80,30 1,70 25,00 14,30 

34 6,90 615,00 125,00 260,00 8,90 51,30 1,30 33,90 15,40 2,00 48,30 2,20 16,80 7,60 

35 2,70 565,00 125,00 310,00 7,10 47,50 2,00 38,20 6,30 3,00 52,10 6,00 12,90 2,10 

36 2,10 90,00 50,00 860,00 4,10 48,80 4,30 28,30 20,00 0,50 51,20 1,40 58,00 41,00 

37 2,40 265,00 50,00 685,00 7,50 48,50 2,20 32,10 15,70 0,70 52,00 2,00 48,20 23,60 

38 1,90 240,00 75,00 685,00 7,50 12,00 59,10 6,70 4,40 0,90 88,00 1,50 7,10 4,70 

39 2,50 510,00 100,00 390,00 9,80 43,30 2,30 26,70 11,30 5,20 57,10 2,40 5,10 2,20 

40 0,80 460,00 125,00 415,00 12,70 52,30 1,30 35,40 12,60 4,30 48,00 2,80 8,30 3,00 

41 0,90 160,00 25,00 815,00 3,60 23,60 12,40 13,10 9,40 1,10 75,00 1,40 11,80 8,50 

42 0,60 185,00 25,00 790,00 4,20 42,90 3,20 28,10 14,00 0,70 57,10 2,00 39,30 19,70 

43 0,50 160,00 25,00 815,00 5,50 7,60 53,30 4,70 1,80 1,10 92,70 2,60 4,30 1,70 

44 0,70 160,00 50,00 790,00 3,50 4,90 69,10 2,00 2,30 0,60 94,30 0,90 3,50 4,00 

45 0,60 185,00 25,00 790,00 6,60 7,70 60,20 4,50 2,30 0,90 92,40 2,00 5,00 2,50 

46 0,70 160,00 50,00 790,00 3,90 13,80 28,90 7,90 4,90 1,00 87,20 1,60 7,80 4,80 

47 1,60 185,00 50,00 765,00 7,50 31,10 10,00 19,60 8,10 3,30 69,30 2,40 5,90 2,40 

Continua 
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ID 

 

Laudo 
ph 

CaCl2 

 

Ca+Mg 

 

Ca 

 

Mg 

 

Al 
 

H+Al 

 

K1 

 

K 

 

P(meh) 
Mat. 

Org. 

Cab. 

Org 

 

Cu 

 

Fe 

 

Mn 

 

Zn 

48 7310/2016 4,60 2,85 1,73 1,12 0,13 5,20 0,25 97,00 0,50 21,70 12,60 1,10 57,20 70,90 2,40 

49 7310/2016 4,10 0,33 0,17 0,16 0,78 5,50 0,10 39,00 1,00 16,00 9,30 1,20 80,10 25,90 0,20 

50 7310/2016 4,40 0,84 0,56 0,28 0,29 3,60 0,13 49,00 16,10 11,90 6,90 1,10 42,70 22,50 1,80 

51 7310/2016 4,70 4,79 3,42 1,37 0,13 6,50 0,15 59,00 1,50 31,50 18,30 2,10 145,20 66,20 4,50 

52 7310/2016 4,20 0,11 0,07 0,04 0,58 4,70 0,04 15,00 1,00 16,50 9,60 0,40 64,20 12,90 0,10 

53 7310/2016 4,20 0,17 0,14 0,03 0,46 4,00 0,02 6,00 1,00 12,20 7,10 0,30 69,40 17,60 0,10 

54 7310/2016 4,80 1,18 0,69 0,49 0,11 3,20 0,11 44,00 0,80 16,50 9,60 0,20 42,40 24,60 0,10 

55 7262/2016 4,70 2,57 1,48 1,09 0,16 7,10 0,07 28,00 2,70 34,70 20,10 11,90 37,60 36,30 1,10 

56 7262/2016 4,50 2,65 1,78 0,87 0,21 6,00 0,12 45,00 4,80 37,50 21,80 13,50 42,60 37,30 2,10 

57 7262/2016 4,90 4,48 3,12 1,36 0,09 7,20 0,30 118,00 2,30 47,90 27,80 14,20 99,30 55,80 1,60 

58 7499/2016 4,70 1,87 1,47 0,40 0,15 4,20 0,03 12,00 10,00 17,40 10,10 0,70 68,00 12,60 0,60 

59 7499/2016 5,20 2,27 1,83 0,44 0,06 2,60 0,04 16,00 32,00 14,70 8,50 0,70 64,70 11,40 5,50 

60 7499/2016 4,80 1,73 1,25 0,48 0,09 3,60 0,04 17,00 2,40 16,50 9,60 1,80 81,10 20,30 0,90 

61 7500/2016 4,70 1,89 1,57 0,32 0,11 4,20 0,10 40,00 31,30 18,50 10,70 0,60 79,60 21,20 2,70 

62 7500/2016 5,50 3,83 2,66 1,17 0,04 3,00 0,14 54,00 10,30 20,60 11,90 1,00 59,20 47,40 2,60 

63 7500/2016 4,20 1,00 0,74 0,26 0,38 4,90 0,04 15,00 3,80 17,40 10,10 0,90 91,00 12,30 1,20 

64 7500/2016 4,30 0,88 0,56 0,32 0,49 6,20 0,15 60,00 2,80 27,40 15,90 1,30 183,40 17,90 0,70 

65 7500/2016 5,20 2,04 1,62 0,42 0,06 2,00 0,04 15,00 4,50 13,10 7,60 0,70 72,70 9,90 0,20 

66 541/2017 5,10 2,09 1,55 0,54 0,05 2,20 0,02 6,00 3,90 10,80 6,30 0,20 93,10 13,50 0,10 

67 541/2017 4,30 0,57 0,35 0,22 0,22 3,30 0,01 4,00 1,80 6,50 3,80 0,30 136,40 3,10 0,70 

68 541/2017 4,30 0,15 0,09 0,06 0,26 2,50 0,00 1,00 0,90 7,20 4,20 0,30 129,70 4,10 0,10 

69 541/2017 4,20 0,19 0,14 0,05 0,30 2,40 0,03 10,00 0,50 5,10 3,00 0,30 101,30 4,20 0,10 

70 541/2017 4,40 0,25 0,20 0,05 0,12 1,90 0,01 4,00 0,70 4,40 2,60 0,40 53,30 1,80 0,10 

71 541/2017 4,40 0,16 0,12 0,04 0,07 1,80 0,03 12,00 0,20 3,10 1,80 0,20 80,10 2,30 0,10 

72 522/2017 4,10 0,35 0,20 0,15 0,48 3,40 0,03 10,00 3,20 9,20 5,30 0,10 127,50 30,70 0,10 

73 522/2017 4,60 0,95 0,45 0,50 0,22 3,00 0,03 10,00 1,90 12,90 7,50 0,20 155,00 11,50 0,10 

74 522/2017 3,60 0,15 0,08 0,07 0,82 6,00 0,04 14,00 2,20 19,50 11,30 0,10 180,60 9,70 0,10 

75 523/2017 4,10 0,25 0,19 0,06 0,53 4,20 0,02 9,00 14,90 11,50 6,70 0,30 178,40 11,90 0,60 

76 787/2017 5,90 2,37 1,85 0,52 0,10 1,50 0,02 8,00 6,70 12,90 7,50 0,40 45,40 8,40 0,70 

77 787/2017 5,60 2,46 1,89 0,57 0,08 1,70 0,02 9,00 2,70 13,50 7,80 0,40 46,70 7,50 0,30 

78 787/2017 5,50 1,73 1,29 0,44 0,10 1,70 0,03 12,00 1,60 11,70 6,80 0,40 49,90 4,80 0,20 

79 787/2017 5,40 1,47 1,12 0,35 0,09 2,10 0,02 8,00 1,50 11,00 6,40 0,30 44,20 3,20 0,10 

80 787/2017 5,00 1,14 0,84 0,30 0,09 2,00 0,03 12,00 3,10 13,10 7,60 0,40 36,00 5,10 0,50 

81 787/2017 5,60 1,89 1,49 0,40 0,10 1,50 0,03 10,00 3,00 12,20 7,10 0,30 38,10 5,20 0,50 

82 787/2017 6,20 4,01 3,21 0,80 0,00 1,50 0,19 76,00 4,70 16,30 9,50 1,90 41,60 17,50 1,80 

83 787/2017 5,50 1,59 1,25 0,34 0,09 2,00 0,03 11,00 7,90 11,30 6,60 0,30 43,70 4,90 0,30 

84 787/2017 4,10 0,19 0,13 0,06 0,40 3,80 0,02 8,00 1,60 12,20 7,10 0,20 80,20 2,40 0,10 

85 787/2017 5,40 0,92 0,62 0,30 0,08 2,10 0,05 18,00 7,30 11,90 6,90 0,40 65,70 4,00 0,30 

86 788/2017 4,20 0,29 0,19 0,10 0,27 3,00 0,02 7,00 2,10 10,60 6,10 0,40 70,10 6,70 0,30 

ont 1400/2017 4,30 0,67 0,36 0,31 0,33 3,50 0,02 8,00 1,40 12,40 7,20 0,20 46,80 4,60 0,30 

88 1401/2017 5,30 6,47 3,98 2,49 0,08 4,50 0,24 92,00 3,20 36,50 21,20 9,50 23,60 50,70 3,70 

89 3276/2017 4,40 1,72 1,29 0,43 0,47 6,00 0,05 19,00 13,00 23,30 13,50 1,00 55,50 26,10 4,00 

90 3276/2017 4,60 1,21 0,96 0,25 0,38 4,10 0,04 14,00 4,50 17,90 10,40 0,40 56,70 23,80 1,80 

91 3276/2017 4,80 3,22 2,56 0,66 0,13 4,80 0,07 26,00 3,20 25,40 14,70 1,30 41,10 34,10 1,60 

92 3276/2017 4,90 2,42 1,95 0,47 0,14 3,20 0,03 11,00 3,40 20,60 11,90 0,80 36,40 15,10 1,60 

93 3276/2017 4,90 2,54 2,07 0,47 0,12 3,60 0,04 16,00 5,50 19,20 11,10 0,80 42,40 34,90 1,60 

94 3276/2017 4,50 2,10 1,64 0,46 0,39 5,60 0,04 17,00 2,00 25,60 14,80 1,30 35,60 28,90 1,40 

95 3276/2017 4,00 0,55 0,36 0,19 1,17 6,00 0,08 33,00 2,30 26,50 15,40 2,00 173,30 12,70 2,70 

Continua 
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ID 

 

Na 

 

Argila 

 

Silte 

 

Areia 

 

CTC 

 

V 

 

Sat. Al 

 

Ca/CTC 

 

Mg/CTC 
K/CT 

C 

H+Al/CT 

C 

Ca/M 

g 

 

Ca/K1 
Mg/K 

1 

48 1,10 260,00 75,00 665,00 8,30 37,30 4,00 20,80 13,50 3,00 62,70 1,50 6,90 4,50 

49 2,00 285,00 50,00 665,00 5,90 7,30 64,50 2,90 2,70 1,70 93,20 1,10 1,70 1,60 

50 1,70 135,00 25,00 840,00 4,60 21,10 23,00 12,20 6,10 2,80 78,30 2,00 4,30 2,20 

51 3,10 360,00 75,00 565,00 11,40 43,30 2,60 30,00 12,00 1,30 57,00 2,50 22,80 9,10 

52 1,10 210,00 50,00 740,00 4,80 3,10 79,50 1,50 0,80 0,80 97,90 1,80 1,80 1,00 

53 1,10 235,00 25,00 740,00 4,20 4,50 70,80 3,30 0,70 0,50 95,20 4,70 7,00 1,50 

54 1,40 185,00 50,00 765,00 4,50 28,70 7,90 15,30 10,90 2,40 71,10 1,40 6,30 4,50 

55 2,40 590,00 150,00 260,00 9,70 27,20 5,70 15,30 11,20 0,70 73,20 1,40 21,10 15,60 

56 2,20 590,00 175,00 235,00 8,80 31,50 7,00 20,20 9,90 1,40 68,20 2,00 14,80 7,20 

57 3,00 515,00 200,00 285,00 12,00 39,80 1,80 26,00 11,30 2,50 60,00 2,30 10,40 4,50 

58 1,20 180,00 25,00 795,00 6,10 31,10 7,30 24,10 6,60 0,50 68,90 3,70 49,00 13,30 

59 1,40 155,00 50,00 795,00 4,90 47,10 2,50 37,30 9,00 0,80 53,10 4,20 45,80 11,00 

60 1,90 230,00 50,00 720,00 5,40 32,80 4,80 23,10 8,90 0,70 66,70 2,60 31,20 12,00 

61 3,20 180,00 25,00 795,00 6,20 32,10 5,20 25,30 5,20 1,60 67,70 4,90 15,70 3,20 

62 2,80 255,00 50,00 695,00 7,00 56,70 1,00 38,00 16,70 2,00 42,90 2,30 19,00 8,40 

63 1,30 180,00 25,00 795,00 5,90 17,60 26,80 12,50 4,40 0,70 83,10 2,80 18,50 6,50 

64 1,60 205,00 50,00 745,00 7,20 14,30 32,20 7,80 4,40 2,10 86,10 1,80 3,70 2,10 

65 0,90 180,00 25,00 795,00 4,10 50,70 2,80 39,50 10,20 1,00 48,80 3,90 40,50 10,50 

66 1,00 190,00 25,00 785,00 4,30 49,10 2,30 36,00 12,60 0,50 51,20 2,90 77,50 27,00 

67 0,90 165,00 50,00 785,00 3,90 14,90 27,50 9,00 5,60 0,30 84,60 1,60 35,00 22,00 

68 0,80 165,00 50,00 785,00 2,70 5,60 63,40 3,30 2,20 0,00 92,60 1,50 0,00 0,00 

69 0,70 140,00 75,00 785,00 2,60 8,50 57,70 5,40 1,90 1,20 92,30 2,80 4,70 1,70 

70 1,00 215,00 25,00 760,00 2,20 11,80 31,60 9,10 2,30 0,50 86,40 4,00 20,00 5,00 

71 0,70 215,00 50,00 735,00 2,00 9,50 26,90 6,00 2,00 1,50 90,00 3,00 4,00 1,30 

72 1,90 110,00 50,00 840,00 3,80 10,00 55,80 5,30 3,90 0,80 89,50 1,30 6,70 5,00 

73 1,40 110,00 50,00 840,00 4,00 24,50 18,30 11,20 12,50 0,80 75,00 0,90 15,00 16,70 

74 1,40 110,00 50,00 840,00 6,20 3,10 81,20 1,30 1,10 0,60 96,80 1,10 2,00 1,80 

75 1,30 110,00 50,00 840,00 4,50 6,00 66,20 4,20 1,30 0,40 93,30 3,20 9,50 3,00 

76 1,60 140,00 25,00 835,00 3,90 61,30 4,00 47,40 13,30 0,50 38,50 3,60 92,50 26,00 

77 1,70 115,00 50,00 835,00 4,20 59,00 3,10 45,00 13,60 0,50 40,50 3,30 94,50 28,50 

78 1,30 115,00 50,00 835,00 3,50 50,30 5,40 36,90 12,60 0,90 48,60 2,90 43,00 14,70 

79 1,40 115,00 50,00 835,00 3,60 41,40 5,70 31,10 9,70 0,60 58,30 3,20 56,00 17,50 

80 2,20 115,00 25,00 860,00 3,20 36,60 7,10 26,20 9,40 0,90 62,50 2,80 28,00 10,00 

81 1,50 115,00 25,00 860,00 3,40 56,50 5,00 43,80 11,80 0,90 44,10 3,70 49,70 13,30 

82 1,70 190,00 50,00 760,00 5,70 73,70 0,00 56,30 14,00 3,30 26,30 4,00 16,90 4,20 

83 1,60 115,00 25,00 860,00 3,60 45,00 5,30 34,70 9,40 0,80 55,60 3,70 41,70 11,30 

84 1,30 115,00 50,00 835,00 4,00 5,20 65,60 3,20 1,50 0,50 95,00 2,20 6,50 3,00 

85 1,40 115,00 50,00 835,00 3,10 31,30 7,60 20,00 9,70 1,60 67,70 2,10 12,40 6,00 

86 1,10 90,00 50,00 860,00 3,30 9,40 46,60 5,80 3,00 0,60 90,90 1,90 9,50 5,00 

87 0,80 130,00 75,00 795,00 4,20 16,40 32,40 8,60 7,40 0,50 83,30 1,20 18,00 15,50 

88 1,40 505,00 125,00 370,00 11,20 59,90 1,20 35,50 22,20 2,10 40,20 1,60 16,60 10,40 

89 3,00 240,00 50,00 710,00 7,80 22,70 21,00 16,50 5,50 0,60 76,90 3,00 25,80 8,60 

90 2,30 190,00 50,00 760,00 5,30 23,60 23,30 18,10 4,70 0,80 77,40 3,80 24,00 6,20 

91 3,30 465,00 75,00 460,00 8,10 40,60 3,80 31,60 8,10 0,90 59,30 3,90 36,60 9,40 

92 2,60 240,00 50,00 710,00 5,70 43,00 5,40 34,20 8,20 0,50 56,10 4,10 65,00 15,70 

93 2,30 190,00 50,00 760,00 6,20 41,60 4,40 33,40 7,60 0,60 58,10 4,40 51,80 11,80 

94 2,30 440,00 50,00 510,00 7,70 27,80 15,40 21,30 6,00 0,50 72,70 3,60 41,00 11,50 

95 2,40 240,00 50,00 710,00 6,60 9,50 65,00 5,50 2,90 1,20 90,90 1,90 4,50 2,40 

 


