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A EXPANSÃO DA MONOCULTURA DO EUCALIPTO E AS IMPLICAÇÕES 
SOCIOAMBIENTAIS NO MUNICÍPIO DE SÃO LUIS DO PARAITINGA: UM 

ESTUDO DE CASO. 
 

RESUMO 

O presente estudo investigou e mapeou o crescimento da área plantada com 
eucalipto no município de São Luis do Paraitinga – SP no período de 1973 à 2010. Teve 
como objetivo principal a identificação da reprodução no município de possíveis conflitos 
socioambientais e de conflitos socioculturais que resultam de um processo de monocultura 
de eucalipto. Como base teórica buscou-se uma fundamentação em diversos autores, que 
tratam do tema da monocultura e dos conflitos resultantes de seus processos de cultivo e 
distribuição. Os conflitos socioculturais e socioambientais identificados no município ao 
longo do trabalho puderam ser comparados aos levantamentos teóricos como forma de 
identificar um possível padrão de repetição dos acontecimentos em torno da monocultura 
do eucalipto. O método utilizado no mapeamento baseou-se, além do levantamento teórico, 
em análises de imagens orbitais dos períodos em questão, de levantamentos de dados 
socioeconômicos à partir de órgãos públicos e privados e em uma pesquisa de campo 
aplicada na zona rural do município. Como resultado final do presente trabalho considerou-
se importante a revisão do processo de plantio e distribuição da monocultura do eucalipto 
ao longo da área do município como forma de preservar a saúde econômica, cultural e 
ambiental dos suportes ecológicos e suportes antrópicos, preservando as relações 
preexistentes e as tradições e vocações locais. 

 
 
Palavras Chave: Conflitos Socioambientais, População e Meio Ambiente, Silvicultura, 
Monocultura do Eucalipto, Planejamento Urbano e Regional. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



A EXPANSÃO DA MONOCULTURA DO EUCALIPTO E AS IMPLICAÇÕES 
SOCIOAMBIENTAIS NO MUNICÍPIO DE SÃO LUIS DO PARAITINGA: UM 

ESTUDO DE CASO. 
 

 

ABSTRACT 

The present study has investigated and mapped the growth of the eucalyptus planted area in 
São Luis do Paraitinga city regarding the period between 1973 and 2010. It had as a main 
objective the identification of the reproduction social environmental conflicts that results 
from a eucalyptus cultivation process. As theoretical base, has been searched diverse 
authors who deal with the subject of the cultivation and the resultant conflicts to its culture 
and distribution processes. The social cultural and social environmental conflicts identified 
in the city during the present work, has been compared with the theoretical mapping in 
order to identify a possible standard of repetition of the events around the eucalyptus 
plantation. The method used in the mapping was based, beyond the theoretical survey, in 
analyses of orbital images of the periods in question, of social economics data collecting 
from public and private agencies and in a field research applied in the agricultural zone of 
the city. As final result has been considered important, the revision of the plantation and 
distribution process of the eucalyptus cultivation throughout the area of the city as form to 
preserve the economic, cultural and environmental health of the ecological supports and 
men supports, preserving the preexisting relations and the local traditions and vocations. 

 
 

Key Word: Social Environmental Conflicts, Environment and Population, Forestry, 

Eucalyptus Plantation, Urban Planning. 
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INTRODUÇÃO 

A monocultura do eucalipto tem sido objeto de crescentes discussões e debates entre 

ambientalistas, setores empresariais, setores governamentais e sociedade civil organizada acerca 

das possíveis implicações socioambientais causadas pela sua expansão. Observa-se, de um modo 

geral, que a linha de argumentação utilizada para apontar tais impactos é na maioria dos casos 

voltada para os prejuízos causados aos solos (com o empobrecimento de nutrientes), aos 

reservatórios subterrâneos de água (rebaixamento do lençol freático) ou ainda em relação à 

biodiversidade (desenvolvimento de desertos verdes). Apesar de todo o debate acerca do tema 

pode-se verificar que no atual momento histórico as plantações de eucalipto se fazem cada vez 

mais presentes nas mais diferentes regiões do mundo desenvolvendo-se sob as mais diversas 

condições de clima, solos, altitudes e disponibilidade hídrica, atuando como agente de mudança 

da paisagem, da economia, da cultura, das relações sociais e de poder de cada comunidade em 

que está presente inclusive com políticas locais que incentivam tal desenvolvimento (LIMA, 

1987; DEAN, 2002). Na região do Vale do Paraíba Paulista, o eucalipto veio agregar mais 

transformações à uma paisagem heterogênea e já bastante modificada pela ação de outras 

monoculturas, ou ciclos econômicos, como os ciclos da cana de açúcar, do café, do gado leiteiro, 

da criação de pastagens com gramíneas forrageiras como a braquiaria1, entre outros (PRADO 

JUNIOR, 1987). 

Assim sendo, procurou-se investigar e mapear com o presente trabalho, as possíveis 

implicações causadas tanto aos suportes ecológicos quanto as relações socioeconômicas na 

população do município de São Luis do Paraitinga – SP estabelecendo-se alguns critérios para 

quantificar e qualificar as possíveis implicações ecológicas e socioambientais. Com base nos 

diversos autores descritos no presente trabalho estabeleceu-se como critérios de implicações, ou 

impactos, ecológicas e socioambientais fatores como: Danos ao meio circundante como perda de 

biodiversidade, secagem hídrica, desgaste de nutrientes do solo e erosão genética; Danos à saúde 

da população causados por envenenamento ou descontrole no uso de herbicidas e praguicidas; 

Danos à fauna por contato com pastagens marginais contaminadas com uso de agrotóxicos 

provenientes do plantio de eucalipto; Danos à infra-estrutura local por uso de equipamentos 

pesados no transporte e manejo do eucalipto; Benefícios sociais como contribuições ao sistema 

                                                 
1 Uma espécie de gramínea do gênero Brachiaria originária da África e que foi introduzida no Brasil como forrageira. 
Tornou-se uma espécie invasora impedindo o crescimento de gramíneas nativas (ALCÂNTARA, 1986). 
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educacional e de saúde; Melhorias na infra-estrutura urbana ou rural; Aporte de capitais 

utilizados dentro do próprio município; entre outras. Entende-se que há outros critérios que 

possam ser utilizados e quantificados, entretanto foram priorizadas as relações socioambientais 

da presença do eucalipto. Compreendeu-se um período de análise entre 1973 e 2010, sendo que 

este abarca desde as décadas iniciais da presença do eucalipto e culmina com a disponibilidade de 

dados à partir dos anos de 1990. Para tanto foram feitos levantamentos de dados junto às 

comunidades do município objetivando dimensionar os possíveis prejuízos e benefícios por parte 

da monocultura do eucalipto visto pela própria população. Foram também obtidos dados de 

entidades governamentais como IBGE, SEADE e FAO com o intuito de quantificar e qualificar a 

produção e o desenvolvimento do eucalipto no referido município. Utilizou-se também análises 

de imagens orbitais do satélite Landsat no período em questão para a obtenção de taxas de 

dispersão do eucalipto no espaço geográfico do município. Como suporte às análises buscou-se 

entender, através de referenciais teóricos e pesquisas bibliográficas, os efeitos que a monocultura 

do eucalipto possa acarretar à determinado ambiente, sejam eles naturais, sociais, culturais ou 

econômicos. 

O presente trabalho foi dividido em tópicos, nos quais são tratados temas específicos 

relacionados ao estudo em questão.  

O Primeiro tópico faz referencia ao gênero Eucalyptus, explicitando sua biologia, seu 

desenvolvimento ao redor do planeta, seu uso e aplicações e por fim os possíveis impactos 

ambientais que o mesmo possa causar. 

O Segundo tópico faz uma introdução ao Vale do Paraíba em sua porção Paulista tratando 

de sua localização física no território, sua formação e ocupação e sua importância econômica. Por 

razões de o presente estudo tratar de um município presente na região do Vale do Paraíba em sua 

porção paulista, foi dado maior ênfase nos processos que ocorreram no Vale do Paraíba Paulista. 

O Terceiro tópico procura realizar uma fundamentação teórica a respeito dos processos da 

silvicultura do eucalipto situando diversos autores e realizando um diálogo com o tema em 

questão. 

O Quarto tópico referencia-se ao material e aos métodos focalizando o objeto de estudo 

propriamente dito e estabelecendo as condições e características físicas do município. Além do 

objeto de estudo detalha o método utilizado para o alcance dos objetivos definidos. 
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O Quinto tópico trata do estudo de caso a que se refere o presente trabalho detalhando o 

histórico de constituição e ocupação do município de São Luis do Paraitinga, a evolução de sua 

população, as produções agropecuárias do município e o desenvolvimento do eucalipto. Refere-se 

também aos conflitos econômicos e socioculturais causados pela monocultura do eucalipto na sua 

zona rural. Ainda faz a avaliação dos resultados obtidos com a pesquisa socioeconômica aplicada 

na zona rural do município de São Luis do Paraitinga. 

Por último, demonstram-se as considerações finais com base nos dados obtidos e nas 

pesquisas de campo realizadas. 
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1 OBJETIVOS 

 

1.1 OBJETIVO GERAL 

 

O Objetivo geral do presente trabalho é investigar e mapear as possíveis implicações 

socioambientais ocorridas no município de São Luis do Paraitinga – SP no período compreendido 

entre 1973 e 2010 em decorrência do processo de expansão das fronteiras da monocultura do 

eucalipto no município. 

 

1.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

  
 Neste sentido procurou-se elencar como objetivos específicos os seguintes pontos: 

 
 Entender o histórico de desenvolvimento do município; 

 Mapear as áreas atuais de plantio do eucalipto; 

 Mapear possíveis implicações socioambientais no município decorrente da 

expansão da monocultura do eucalipto; 

 Avaliar os possíveis impactos que tal monocultura possa ter proporcionado ao 

município: 

o Nas relações de trabalho; 

o Na Estrutura fundiária; 

o Nos suportes ecológicos locais; 

o No ordenamento socioespacial urbano e rural 

o Nos impostos proporcionados ao município; 

o Nas estruturas socioculturais; 
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2 PROBLEMÁTICA 

O Eucalipto figura em um contexto de agronegócios que se caracteriza por uma 

monocultura mecanizada baseada em uma racionalidade industrial e cuja principal região 

produtora são os países periféricos possuidores de largas extensões de terras e com facilidades no 

tocante a legislação ambiental. Este gênero, o eucalipto juntamente com o pinus, figura como a 

principal matéria prima para a produção de pasta de celulose. A plantação e a subseqüente 

produção de pasta de celulose, de acordo com diversas literaturas como Lima (1989), Santos e 

Silveira (2004), Porto-Gonçalves (2006) e Faria (2005) entre outros, podem deserdar 

comunidades antes estabelecidas e produtoras de relações econômicas e sociais, além de gerar 

impactos nas relações culturais e ambientais nas quais se inserem e dependem material e 

culturalmente (na forma de exploração do turismo, paisagem ecológica, entre outras) estas 

mesmas comunidades. Segundo essas literaturas, as principais ocorrências que podem surgir de 

uma agricultura capitalista se relacionam com a concentração fundiária, o êxodo rural, mudanças 

estruturais no espaço ocupado por comunidades economicamente ativas, desequilíbrios nos 

suportes ecológicos e aumento do adensamento populacional na zona urbana em função do êxodo 

rural. 

Em face de tal situação apontada e da possível problemática descrita, cabe-nos questionar: 

Qual o impacto da monocultura do eucalipto no município de São Luis do Paraitinga? Teria a 

monocultura do eucalipto sido capaz de gerar os aspectos aqui descritos, reproduzindo no 

município de São Luis do Paraitinga as interferências relatadas por diversas literaturas que tratam 

do tema em questão? 
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3 JUSTIFICATIVA 

As dificuldades e os benefícios que um regime de monocultura, como a do eucalipto, pode 

ocasionar à determinada população é objeto de diversos estudos tanto no território brasileiro 

como nos diversos territórios onde a mesma se faça presente. Em grande parte desses estudos é 

possível verificar a citação da ocorrência de prejuízos de ordem ambiental, social e econômica 

para os municípios onde existe uma concentração do gênero em questão. Observa-se que no 

desenrolar deste processo ocorre uma atuação do capital transacional na forma de uma agricultura 

mecanizada e racional destinada em sua maioria a produzir gêneros de exportação (SANTOS, 

2009a), cujo principal objetivo é a geração de superávit primário destinado ao pagamento de uma 

dívida externa histórica (PORTO-GONÇALVES, 2006). 

O plantio do gênero no município de São Luis do Paraitinga veio crescendo e se 

expandindo nas ultimas décadas, sendo barrado apenas no ano de 2008, por uma liminar do 

tribunal de justiça de Taubaté em uma ação impetrada pelo ministério público, que exigiu a 

apresentação de estudos e relatórios ambientais que demonstrassem cuidado com as questões 

ambientais e sociais por parte das empresas plantadoras e arrendatários do eucalipto. O presente 

estudo justifica-se então, pela necessidade de se identificar se as ocorrências socioambientais 

resultantes do desenvolvimento do eucalipto se manifestaram também em São Luis do Paraitinga 

na mesma medida que ocorre em outras localidades do território, guardando as devidas 

proporções. 
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4 O GÊNERO EUCALYPTUS 

4.1 Biologia e Desenvolvimento 

 

[...] Pensar nas biodiversidades que existiam e, sobretudo, naquelas que sobreviveram, é 
uma obrigação permanente daqueles que refletem sobre o futuro do planeta terra, a 
diferentes níveis de profundidade de tempos (AB´SABER, 1990, p.47). 

 

O eucalipto é o termo comum utilizado para designar as várias espécies vegetais do 

gênero Eucalyptus o qual, na classificação taxonômica, pertence à família das mirtáceas que 

formam em conjunto cerca de 500 espécies (LIMA, 1987). Originário da Austrália possui porte 

arbóreo e naquele país formam densos maciços florestais. As árvores, quando maduras, podem 

alcançar alturas que variam de 10 a 100 metros (HIGA; MORA; HIGA, 2000). A maioria das 

espécies é conhecida como sendo árvores típicas de florestas altas atingindo alturas que variam 

de 30 a 50 metros, seguido pelos tipos denominados de árvores de florestas abertas alcançando 

alturas que variam entre 10 e 25 metros. Registre-se ainda a espécie E. regnans que chega a 

atingir cerca de 100 metros de altura, sendo considerada como a espécie florestal latifoliada mais 

alta do mundo (LIMA, 1987). A característica da espécie Australiana apresenta adaptabilidade às 

condições ambientais variando de deserto à mata pluvial e indo de altitudes desde o nível do mar 

até os Alpes australianos (CREMER et al, 1990). Tais florestas ainda apresentam a característica 

de serem esclerófiticas (esclerênquimas), ou seja, possuindo folhas com forte desenvolvimento de 

um tecido denominado parênquima. Este desenvolvimento acentuado torna as folhas mais duras e 

mais grossas evitando a perda de água e de nutrientes (NULTSCH, 2000). O eucalipto, na 

maioria de suas espécies, desenvolve mecanismo de armazenamento de água conhecido como 

lignotubérculos (o E. grandis não desenvolve tal estrutura) o que facilita o armazenamento de 

água em regiões de baixa precipitação (LADIGES; ASHTON, 1974). 

A reprodução do eucalipto pode ocorrer de duas maneiras distintas: uma assexuada e por 

propagação vegetativa utilizando o conceito de macro propagação através de estaquia. Este 

processo consiste em enraizar uma parte da planta já em produção, neste caso uma estaca ou um 

pedaço do caule da planta, para se obter uma nova planta com condições genéticas semelhantes 

aos da planta mãe. A viabilidade da reprodução vegetativa deve-se a presença de tecidos 

meristemáticos (embrionários) na planta adulta. A reprodução do eucalipto por propagação 

vegetativa produz espécies que mantém as características genéticas da planta que as deu origem 
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(IPEF, 2004).  A outra maneira pela qual ocorre a reprodução do eucalipto dá-se pelo método 

sexuado com utilização de sementes. Este processo é realizado com a obtenção de sementes de 

plantas desenvolvidas e posterior semeadura no solo para a obtenção de novas mudas. 

Diferentemente da propagação vegetativa, a reprodução com utilização de sementes gera 

indivíduos com maior variabilidade genética e conseqüentemente maior adaptabilidade a 

condições diferentes de solo e climas (IPEF, 2004). 

A silvicultura clonal possibilitou enormes ganhos de produção, pois mantém as 

características favoráveis à árvore evitando as variabilidades genéticas característicos de plantas 

desenvolvidas à partir de sementes (HIGASHI; SILVEIRA; GONÇALVES, 2000). 

A Tabela 1 apresenta as condições de desenvolvimento em relação aos solos, clima e 

destaca o uso principal das espécies com maior distribuição no país, incluindo o híbrido da 

espécie E. urophyla. Registre-se que foram considerados apenas três usos principais para cada 

espécie em questão. 

 

Tabela 1 condições de solos, uso e clima de espécies de eucalipto; 

 

Fonte: IPEF (2004)  

  

 O Desenvolvimento das espécies acima apresentado, bem como para o gênero Eucalyptus 

como um todo, está relacionado com a disponibilidade hídrica, pois o regime hídrico do solo é 

um fator preponderante para o crescimento da maioria das espécies do gênero. O plantio destas 

espécies quando utilizado os plantios clonais é feito com espaçamento de 3m x 3m (três por três 

metros) com o intuito de suprir o espaço necessário para as espécies idênticas. No caso da 

utilização da árvore para a produção de madeira para laminação, serraria e celulose geralmente 

são utilizados um espaçamento de 3,0m x 2,5m o que produz cerca de 1.333 árvores por hectare 
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ou espaçamentos de 3,0m x 2,0m produzindo cerca de 1.666 árvores por hectare. O plantio é 

realizado de forma manual ou mecanizado (HIGA; MORA; HIGA, 2000). 

 Os ciclos de corte do eucalipto são em geral três, divididos em 7, 14 e 21 anos podendo 

ser menor (cerca de 5 ou 6 anos) de acordo com os objetivos da plantação, ou seja, celulose, 

carvão e lenha, laminação, e outros destinos (LIMA, 1987). A capacidade de rebrota de 

Eucalyptus ou da regeneração das touças depende das condições de solo, do clima a que foi 

submetido, do manejo utilizado e da estrutura genética dos indivíduos. Segundo Shimizu (1978) 

em algumas espécies de Eucalyptus, como o E. grandis, a rebrota pós corte em época de chuvas 

foi de 80 % ao contrário do pós corte em época de seca diminuindo a rebrota para 15 %, não se 

alterando o loca (SHIMIZU, 1978). Assim, espécies como o E. saligna, E. urophyla e E. 

citriadora têm boa brotação, enquanto espécies como o E. grandis apresentam má brotação 

(SILVA, 1983; COUTO; GOMES, 1986). 

 

4.2 Evolução do Eucalipto no Mundo e no Brasil 
 

Estima-se que o gênero Eucalyptus tenha sido levado para a Europa por volta do ano de 

1774 permanecendo até meados do século XIX com pouca, ou quase nenhuma, importância 

comercial e estava reservado apenas a um conjunto de espécies estudadas por jardins botânicos 

(ANDRADE, 1922). Sua efetiva utilização, com fins comerciais, deu-se apenas por volta do final 

do século XIX em Portugal com a utilização do E. globulus alcançando posteriormente a Espanha 

e a Itália (ANDRADE, 1939). No continente asiático o plantio de eucalipto data de 1843 sendo a 

Índia seu precursor naquele continente que em 1856 já era possível observar áreas desenvolvidas 

de monocultura do eucalipto neste país (ANDRADE, 1939). Na África do sul o eucalipto foi 

introduzido por volta de 1828 (LIMA, 1987). Nos Estados Unidos o gênero foi plantado nos 

arredores da Califórnia e em São Francisco e datam de 1856. Na América Latina a entrada do 

eucalipto ocorreu por volta de 1823 sendo o Chile o primeiro país a receber o eucalipto o que 

posteriormente espalhou-se para o Uruguai em 1853 e para a Argentina em 1865 (LIMA, 1987). 

Com o aumento da população mundial nos anos de 1900, cresce também a demanda por 

madeira para diversos fins e, as possibilidades de utilização do eucalipto para suprir tais 

necessidades aumenta em igual escala. À partir de 1945 com a entrada em foco da necessidade de 

madeira como matéria prima para a fabricação de celulose e papel, aliada às rápidas mudanças 
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tecnológicas da época, ocorreu um incremento adicional na produção de eucalipto, de tal maneira 

que o gênero se tornou o mais plantado no mundo (PRYOR apud LIMA, 1987). Atualmente o 

Eucalipto está distribuído em diversos continentes, Figura 1, e ocupa lugar de destaque na 

economia de muitos países que destinam grandes áreas de seus territórios para o desenvolvimento 

de tal monocultura.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1 – Distribuição do Eucalipto no Mundo. 
Fonte: GIT Forestry, 2009 

 

A distribuição do eucalipto no mundo, conforme dados da GIT Forestry (2009), tem seus 

valores girando em torno de 19.509.370 hectares plantados. Desse total a América Latina, em 

conjunto com o Caribe e México, apresenta um percentual de aproximadamente 32,57 % 

significando um valor de 6.354.981 hectares de área plantada. Os Estados Unidos possuem 

32.500 hectares de área plantada. Cada país neste cenário, excluindo-se os Estados Unidos, está 

representado na Figura 2 com os respectivos percentuais de participação no montante geral da 

região. Foram agrupados os países cujas porções territoriais destinadas ao desenvolvimento da 

silvicultura do eucalipto ficaram abaixo dos 100.000 hectares como é o caso de Costa Rica, Cuba, 

Guatemala, México e Nicarágua na América Central e também Bolívia, Colômbia, Equador e 

Paraguai na América do Sul (GIT Forestry, 2009). 
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Figura 2 – Distribuição do Eucalipto na América Latina. 
Fonte: GIT Forestry, 2009 

 

 Os valores de hectares para cada país no continente americano estão demonstrados na 

Tabela 2 classificados em ordem decrescente de participação no cenário mundial. 

 

Tabela 2 – Valores plantados em hectares 

 

Fonte: GIT Forestry, 2008 

A introdução do eucalipto no Brasil possivelmente veio através de coleções botânicas 

datando de 1825 com um espécime do gênero E. gigantea instalando-se no Jardim Botânico do 

Rio de Janeiro nesta mesma data (DEAN, 2002). Posteriormente outras espécies, incluindo o E. 

globulus considerada resistente e de uso geral, foram plantadas por volta de 1868 no Rio Grande 

do Sul e no Rio de Janeiro com objetivos sanitários e medicinais. Estas primeiras sementes 

provinham inicialmente do Uruguai que já cultivava o gênero (LIMA, 1987), (DEAN, 2002). A 

expansão do plantio com destino diferente daqueles medicinais e sanitários, ou seja, com o intuito 
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de prover fazendeiros com madeiras para lenha e de assegurar a manutenção de dormentes de 

estradas de ferro veio com o Eng. Edmundo Navarro de Andrade por volta de 1911 com a 

transformação do Serviço Florestal e Botânico, órgão da Companhia Paulista de Estradas de 

Ferro, em uma sementeira de eucalipto (LIMA, 1987), (DEAN, 2002). A transformação do 

referido órgão produziu resultados que fizeram subir a média de produção do eucalipto de 25.000 

mudas por ano para 250.000 mudas por ano, consolidando e espalhando o desenvolvimento do 

eucalipto entre os proprietários de fazendas (DEAN, 2002). À partir desta data e com base nos 

trabalhos de Navarro, são criados diversos subsídios com o intuito de aumentar o plantio do 

eucalipto, o que até o final da primeira guerra mundial gerou um plantio de 20 milhões de árvores 

no território brasileiro (DEAN, 2002). Os anos posteriores à segunda guerra mundial foram de 

aumento do consumo mundial, o que fez surgir uma necessidade maior por energias e matéria 

prima, incluindo-se a pasta de celulose e o papel como seu produto final (PORTO-GONÇALVES, 

2006). Segundo dados da Bracelpa (2009), nos anos posteriores à 1945 ocorreu uma evolução da 

produção de celulose à partir de fibras longas (eucalipto) no Brasil, representado pela Figura 3.  
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Figura 3 – Produção de Celulose à partir de Fibra de Eucalipto 1950-1966  
Fonte: BRACELPA, 2009. 

 

Na década de 60, durante o ano de 1966 foi criado um programa pelo governo federal que 

se baseou em incentivos fiscais para o reflorestamento (LIMA, 1987). Esta lei (Lei 5.106 de 02 

de setembro de 1966) teve como princípio básico atender a demanda de indústrias e dos 

processos industriais que utilizavam a madeira como fonte de matéria prima, especialmente nas 

regiões Sul e Sudeste do país – locais onde a cobertura vegetal natural sofria sérios danos – 

(LIMA, 1987). A aplicação da lei contribuiu para que as áreas plantadas com eucalipto sofressem 

um incremento bastante significativo, Figura 4, graças a incentivos fiscais como deduções de até 

50 % no imposto de renda devido de empresas que comprovadamente aplicassem os valores 

descontados em atividades de reflorestamento.  
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Figura 4 – Evolução do plantio de eucalipto por ano; 
Fonte: BRACELPA, 2009. 

 

Conjuntamente com a política de incentivos fiscais foi criado em 1967 o IBDF (Instituto 

Brasileiro de Desenvolvimento Florestal) com o intuito de se tornar uma agência reguladora, 

fiscalizadora e executora da política florestal adotada pelo governo federal no ano anterior. Este 

instituto durou até 1989 quando foi extinto e criado o IBAMA (Instituto Brasileiro do Meio 

Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis) também em resposta ao término em 1987 da 

política de incentivos fiscais ao reflorestamento a da crescente necessidade de adoção de uma 

política ambiental (NARDELLI, 2001).  

Com o fim dos incentivos fiscais o setor da silvicultura do eucalipto no Brasil teve de 

atuar com recursos oriundos das próprias empresas exploradoras do reflorestamento. Inicia-se 

uma fase de pesquisas e melhoramentos genéticos com o intuito de planejar e aumentar a 

produção florestal para corte promovendo assim maior captação de recursos (NARDELLI, 2001). 

Este fato é corroborado ao analisar-se a evolução da produção de pasta de celulose, Figura 5, no 

período de 1987 (ano da cessação de incentivos fiscais florestais) até o ano de 2009. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 5 – Produção de Celulose à partir de Fibra de Eucalipto 1987- 2009; 
Fonte: BRACELPA, 2009. 
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Tais investimentos e o acúmulo de capital proporcionado pela Lei de incentivos fiscais 

proporcionaram ao Brasil um lugar de destaque na produção mundial de eucalipto ocupando 

atualmente o segundo lugar em produção com 3.751.857 hectares plantados (GIT Forestry, 2009). 

Este valor representa aproximadamente 19,23 % da área mundial plantada, Figura 6, e fica abaixo 

somente da Índia que ocupa o primeiro lugar em área plantada com 3.942.600 hectares. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 6 – Brasil no Cenário Mundial da Produção do eucalipto; 
Fonte: GIT Forestry, 2009 
 
 

À partir dos dados históricos do desenvolvimento do eucalipto no Brasil, pode-se então 

entender sua introdução ou a sua evolução sob três aspectos distintos: um período que vai de 

1911 com a Cia ferroviária Paulista e Edmundo Navarro de Andrade até 1965, um ano antes da 

criação da lei de incentivos fiscais. Este primeiro aspecto foi marcado pelo corte indiscriminado 

de florestas nativas e com poucas ou quase nenhuma consideração à reconstituição ou 

repovoamento da mata nativa ou ainda sem grandes interesses pela utilização de processos de 

produção de madeira por espécies diferentes das nativas como é o caso do eucalipto (DEAN, 

2002); Um segundo aspecto vai de 1966 com a criação da Lei 5.106, que proporcionava 

incentivos fiscais e conseqüentemente possibilitou o crescimento da monocultura do eucalipto 

como forma de representação de política de reflorestamento, indo até 1986 com a extinção do 

incentivo fiscal (LIMA, 1987); Por fim um terceiro aspecto que vai de 1987 até os dias atuais e se 

caracteriza pelo forte investimento em melhoramentos genéticos, parcerias com instituições e 

universidades e planejamento da produção (SILVA, 1994; NARDELLI, 2001). 
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4.3 O Eucalipto Enquanto Gerador de Riquezas 
 

A agricultura capitalista ou o agronegócio esconde desequilíbrios estruturais como a 

concentração fundiária, o êxodo rural, exploração do trabalho e a concentração de renda. Via de 

regra o capitalismo se caracteriza pelas contradições, ou seja, enquanto de um lado se acumula 

riquezas o outro acumula misérias (SANTOS, 2009b). Para a agricultura capitalista um modo de 

produção é essencial: a monocultura. Esta é a base de sustentação da agricultura capitalista 

moderna que transforma os bens naturais em mercadorias reguladas pelos preços do mercado 

mundial (PORTO-GONÇALVES, 2006). 

Observa-se que o processo que se descreve como sendo uma agricultura de mercado e 

destinado a exportação, tem suas raízes no processo histórico de uso e ocupação do território 

(PRADO JUNIOR, 1987; SANTOS; SILVEIRA, 2004) e que foi sendo construído através de um 

processo paulatino de harmonização e acomodação de interesses entre o setor agrário e o setor 

mercantil que possibilitou benefícios para ambos os lados (FERNANDES, 2006). 

Um dos aspectos que possibilitou a expansão do setor agrário e sua conseqüente evolução 

para uma produção em grande escala, foi o processo concomitante de mecanização da agricultura 

(SANTOS; SILVEIRA, 2004). Esta modernização da agricultura não se separa das regras geral 

do capitalismo moderno em termos de concentração de renda e concentração de benefícios. Ela 

vem adicionar um outro aspecto a essa lógica: o estabelecimento de monoculturas em grandes 

extensões como forma de produção de mercadorias destinadas ao mercado externo (PORTO-

GONÇALVES, 2006). A agricultura torna-se então uma atividade empresarial sendo regulada 

pela racionalidade industrial e suas conexões com outras indústrias como, por exemplo, indústrias 

produtoras de insumos, máquinas, fertilizantes, sementes, entre outras (SANTOS; SILVEIRA, 

2004). Com o auxilio da técnica moderna o grande produtor desloca recursos e adapta o local às 

suas necessidades de produção sendo possível à ele enfrentar com melhores condições as 

dificuldades oferecidas pelo meio natural, através da fertilização e conservação artificial do solo, 

seleção de sementes adequadas ao local, infra-estrutura de deslocamento entre outros, sendo estes 

atuando em conjunto com o objetivo único de obter-se o maior ganho de produtividade possível 

no local (SANTOS; SILVEIRA, 2004; LEFEBVRE, 2008). 

As novas técnicas, equipamentos aplicados e relacionamentos institucionais utilizados no 

desenvolvimento da monocultura do eucalipto possibilitaram ganhos de produtividade e 
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conseqüentemente ganhos de rentabilidade por hectare plantado, Tabela 3. Esses ganhos tendem 

a aumentar na medida em que se desenvolvem maiores extensões de áreas plantadas, o que é 

possível ao grande proprietário de terras ou a grandes empresas que possuem grandes quantidades 

de terras (DOSSA, 2002). 

O gênero Eucalyptus e suas diversas espécies proporcionam, no entanto, grande variedade 

de utilização relacionada à produção não somente de pasta de celulose mas também de madeira 

para laminação, de carvão e lenha, de postes, escoras, dormentes, mourões e caixotaria. Além 

disso algumas espécies são bastante apreciadas pela construção civil pela sua resistência e dureza 

(LIMA, 1987). Utiliza-se também a casca de muitas espécies para a produção de tanino, que é um 

composto vegetal utilizado como matéria prima para a produção de anti-sépticos, adstringentes, 

antioxidantes e antídotos contra intoxicação por metais pesados. O tanino também é utilizado em 

processos de transformação de couros em curtumes. Além disso, são possíveis em algumas 

espécies a produção de mel silvestre e óleos essências utilizados em perfumaria e desinfetantes 

(LIMA, 1987). O Gênero também se presta a utilização em indústrias navais, pisos, forros entre 

outras aplicações (LIMA, 1987). 

Ainda deve-se considerar que a silvicultura brasileira gera dividendos para a economia 

nacional sendo grande parte destes dividendos advindos de produtos de exportação como é o caso, 

por exemplo, das exportações realizadas pela Votorantim Papel e Celulose no ano de 2009, 

Atualmente Fibria (Figura 7). Identificou-se através de dados obtidos junto à órgãos como o 

IBGE que 2,6 % do PIB nacional são provenientes de produtos florestais como é o caso do 

eucalipto e do pinus (IBGE, 2007). 
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Tabela 3 – Custos e Rentabilidade do eucalipto por ha. 

 
Fonte: Rodigheri, Graça, Lima (2005) 
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Figura 7 – Composição de exportação da Votorantim 
Fonte: Votorantim, 2009.  

 

4.4 O Eucalipto e os Problemas Ambientais 

 

Considera-se que toda atividade humana exerça algum tipo de pressão, em maior ou 

menor escala, sobre o meio ambiente natural desde que o ser humano surgiu no planeta 

(BENÉVOLO, 2009). Esta pressão aumentou em meados do século XX com o incremento na 

utilização de combustíveis fósseis em praticamente todas as atividades humanas incluindo as 

atividades agrícolas (HOBSBAWM, 2009). 

Com o alargamento do uso de combustíveis fósseis vieram também os incrementos 

tecnológicos e de insumos ou semoventes para que a produtividade agrícola se tornasse adequada 

às demandas externas (SANTOS, 2009a). O aumento na produtividade agrícola implicou em 
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grandes áreas plantadas com uma mesma espécie caracterizando uma monocultura que ocupa o 

lugar de acervos de biodiversidade e substitui espécies nativas há muito adaptadas ao local 

(PORTO-GONÇALVES, 2006). Do ponto de vista ambiental, o processo de monoculturas se 

caracteriza em reduções ou simplificações biológicas em comparação à uma floresta nativa onde 

diversas espécies convivem numa relação complexa de equilíbrio estabelecido ao longo de 

milhões de anos de evolução e coexistência. Entende-se assim que as intervenções antrópicas 

neste meio preexistente deveriam ser comedidas e planejadas em todos os aspectos, pois cada 

exemplar da flora e da fauna existente está assentado em um ambiente dotado de fatores 

ecológicos que se ajustam constantemente de forma a produzir equilíbrios nas relações 

estabelecidas entre os organismos (DAJOZ, 2005). 

 Sob estes aspectos ecológicos considera-se que a simples troca da biodiversidade de 

organismos vegetais e animais por grandes extensões formadas por uma mesma espécie, podem 

significar a ruptura nas relações ecológicas, bem como causar danos socioeconômicos aos atores 

que dependem desta diversidade fornecida. Tal diversidade se expressa pelo uso da paisagem 

como potencial turístico, pelo uso de substâncias com características farmacológicas, pelo 

potencial fito terapêutico, pelas possibilidades de contato com a natureza em forma de lazer, ou 

de contemplação, entre outros diversos aspectos. 

Assim posto, uma monocultura, como a do eucalipto, pode produzir prejuízos de ordem 

ambiental, social, cultural e econômico desagregando relações preexistentes em comunidades 

economicamente ativas e implicando em desorganizações sociais e culturais (BRANDÃO, 1995). 

Há que se considerar também os efeitos no meio ambiente não somente da produção do 

eucalipto no campo, mas também dos usos que o gênero propicia como é o caso da pasta de 

celulose. No processo de industrialização da pasta de celulose há vários desequilíbrios causados 

ao meio natural, seja no entorno da fábrica onde é realizado o processamento ou em distâncias 

maiores à partir do ponto de produção. Os desequilíbrios se manifestam nas mais diversas formas, 

sendo três delas as mais críticas. A primeira destas três criticidades provém do cozimento das 

lascas da madeira picotada (cavacos) em produtos químicos, como os sulfatos, para que ocorra a 

separação da celulose da lignina e dos demais componentes vegetais (PROGRAMA DE 

GESTÃO AMBIENTAL, 2007). Nesta etapa os vapores decorrentes do cozimento dos cavacos 

são lançados na atmosfera por chaminés que quando contém filtros minimizam, apenas, os odores, 

que podem ser sentidos no entorno do local de produção e a longas distâncias. 
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A segunda criticidade é advinda também do cozimento dos cavacos, porém em sua etapa 

final, com a obtenção de um liquido resultante do cozimento chamado de licor negro. Este licor 

negro é armazenado em tanques especiais onde são tratados e posteriormente lançados em corpos 

d água. A criticidade nesta etapa reside no fato das possibilidades de contaminação do solo por 

erros no processo de armazenamento e nas possibilidades de contaminação de corpos d água por 

falhas no processo de descontaminação (PROGRAMA DE GESTÃO AMBIENTAL, 2007). 

Falhas estas como a ocorrida na cidade de Cataguazes – MG em 2003 onde o rompimento de um 

tanque de tratamento do licor negro na Fábrica Cataguazes de Papel provocou a morte de peixes 

nos rios Pomba e Paraíba do Sul, além de alcançar oito municípios deixando cerca de 600 mil 

habitantes sem o abastecimento de água e ribeirinhos sem seu principal meio de subsistência (O 

ESTADO DE SÃO PAULO, 2003, p. A13). 

A terceira e última criticidade é o processo de branqueamento da celulose através de 

sucessivas lavagens para a retirada de impurezas e a obtenção do clareamento da pasta. Para tanto 

utiliza-se o cloro como matéria prima no processo o que resulta em compostos organocloradas e a 

formação de dioxinas com a junção de substâncias orgânicas das fibras e o elemento químico 

cloro (PROGRAMA DE GESTÃO AMBIENTAL, 2007). Atualmente tem-se utilizado o dióxido 

de cloro como substituto do cloro in natura no processo de branqueamento com a intenção de 

diminuir-se a produção de dioxinas, o que de fato ocorre sem, no entanto eliminá-las por 

completo (AZEVEDO; CHASIN, 2003). Essas substâncias são lançadas em rios com alto teor 

tóxico já que o tratamento do efluente produzido não as elimina por completo. A EPA – Agencia 

de Proteção Ambiental dos Estados Unidos da América – classificou as dioxinas como sendo 

altamente cancerígeno sendo ainda associadas a vários distúrbios no organismo dos seres vivos. 

Esses distúrbios são causados por um efeito biológico conhecido como bioacumulação que são 

característicos das dioxinas já que as mesmas se acumulam nos tecidos gordurosos dos animais e 

nos tecidos vegetais (AZEVEDO; CHASIN, 2003). 

Associada a estas criticidades, a fabricação da pasta de celulose e do papel consomem 

altas quantidades de água e de energia para que seja obtido o produto final desejado. 
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5 O VALE DO PARAÍBA 

 

5.1 Caracterização do Meio Físico 

 

“A quem em nossa terra percorre tais e tais zonas, vivas outrora, hoje 

mortas, ou em via disso, tolhidas de insanável caquexia, uma verdade, que 

é um desconsolo, ressurte de tantas ruínas: nosso progresso é nômade e 

sujeito a paralisias súbitas. (Monteiro Lobato, 2004).” 

 

Identifica-se o Vale do Paraíba como sendo uma região sócio-econômica localizada entre 

duas grandes metrópoles do território brasileiro: Rio de Janeiro e São Paulo. Cercado pelas Serras 

da Mantiqueira e Serra do Mar, o Vale do Paraíba compreende parte do leste do estado de São 

Paulo e o Oeste do estado do Rio de Janeiro. Sua denominação é resultado da presença de um 

fixo ecológico cuja bacia ocupa uma área de drenagem no lado fluminense e parte no lado 

paulista. A bacia principal na região é formada pelo rio Paraíba do Sul que (formado pelo rio 

Paraibuna e Paraitinga) atravessa o leste do estado de São Paulo e oeste do estado do Rio de 

Janeiro indo desembocar no oceano atlântico. 

A soma total da área ocupada pelo Vale do Paraíba do Sul, fluminense e paulista, está em 

torno de 21.939 Km2; sendo que a porção fluminense ocupa cerca de 5.671 Km2 (SIDRA, 2010) e 

a porção Paulista ocupa cerca de 16.268 Km2 (SEADE, 2009).  A área paulista do Vale do 

Paraíba do Sul está localizada na parte leste do estado de São Paulo (Figura 8) entre os paralelos 

22º e 24º de latitude sul e meridianos 44º e 46º de longitude oeste sob influencia do oceano 

atlântico que lhe dá características de clima subtropical úmido. Formado geologicamente por 

duas grandes unidades: a bacia sedimentar e  o escudo cristalino, possui como relevo dominante 

duas características: a Serra do Mar e a Serra da Mantiqueira que acompanham a planície do Vale 

do Paraíba paulista formando um verdadeiro mar de morros (AB´SABER, 1969).  

Os solos do Vale do Paraíba paulista variam em texturas e características (Figura 9) sendo 

o tipo LV – Latossolos Vermelhos, LVA – Latossolos Vermelhos-Amarelos e PVA – Argissolos 

Vermelhos-Amarelos encontrados mais facilmente na planície da região e os tipos  CX – 
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Cambissolos Háplicos e CH – Cambissolos Húmicos encontrados mais facilmente na Serra do 

Mar e Serra da Mantiqueira2. 

 

 

Figura 8 – Localização do Vale do Paraíba no Estado de São Paulo. 
 

A mesorregião do Vale do Paraíba paulista é uma das quinze mesorregiões do estado de 

São Paulo e é composta por trinta e nove municípios divididos em seis microrregiões sendo tais 

microrregiões as de São José dos Campos, Microrregião de Campos do Jordão, Microrregião de 

Guaratinguetá, Microrregião de Bananal, Microrregião de Paraibuna / Paraitinga e Microrregião 

de Caraguatatuba (CLEMENTE; HIGACHI, 2000). Tais microrregiões (Figura 10) foram 

divididas de acordo com as características das cidades que as compõem, levando-se em conta as 

atividades econômicas, culturais e turísticas.  

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
2 Notas de aula. VALÉRIO FILHO, M. – Mestrado em Planejamento Urbano e Regional. – Disciplina de Elementos 
Ambientais de Planejamento Territorial. – UNIVAP, 2009. 
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Figura 9 – Mapa pedológico do Estado de São Paulo. 
Fonte: Moura, Imenez-Rueda, Martins Coelho (2006). 

 
 

Os municípios que compõem a mesorregião do Vale do Paraíba paulista, separados por 

microrregiões são os seguintes:  

 

a) Microrregião de São José dos Campos composta pelos municípios de Caçapava, 

Igaratá, Jacareí, Pindamonhangaba, Santa Branca, São José dos Campos, 

Taubaté e Tremembé; 

b) Microrregião de Campos do Jordão composta pelos municípios de Campos do 

Jordão, Monteiro Lobato, São Bento do Sapucaí e Santo Antonio do Pinhal; 

c) Microrregião de Guaratinguetá composta pelos municípios de Roseira, 

Aparecida, Potim, Guaratinguetá, Lorena, Piquete, Queluz, Lavrinhas, Cruzeiro 

e Cachoeira Paulista; 

d) Microrregião de Bananal composta pelos municípios de Silveiras, Areias, São 

José do Barreiro, Bananal e Arapeí; 

Legenda

GM – Gleissolos Melânicos LV – Latossolos Vermelhos
LVA – Latossolos Vermelhos-Amarelos

PVA – Argissolos Vermelhos-Amarelos CX – Cambissolos Háplicos
CH – Cambissolos Húmicos

ES – Espodossolos Ferrocárbicos

Drenagem

Corpos D´água

Legenda

GM – Gleissolos Melânicos LV – Latossolos Vermelhos
LVA – Latossolos Vermelhos-Amarelos

PVA – Argissolos Vermelhos-Amarelos CX – Cambissolos Háplicos
CH – Cambissolos Húmicos

ES – Espodossolos Ferrocárbicos

Drenagem

Corpos D´água
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e) Microrregião de Paraibuna / Paraitinga composta pelos municípios de 

Paraibuna, Jambeiro, Redenção da Serra, Natividade da Serra, São Luis do 

Paraitinga, Lagoinha e Cunha; 

f) Microrregião de Caraguatatuba composta pelos municípios de Caraguatatuba, 

São Sebastião, Ilha Bela e Ubatuba. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 10 – Microrregiões do Vale do Paraíba Paulista. 
Fonte: Vieira (2010) 
 
 

5.2 Histórico da Região: Ocupação e Economia 

 

Na história de ocupação do Vale do Paraíba paulista é possível que sejam identificados 

elementos que demonstrem os impactos socioeconômicos de uma agricultura destinada à 

exportação. Segundo Brandão (1995) e Porto-Gonçalves (2006), os impactos tanto sociais quanto 

econômicos de atividades que hoje se destinam a suprir mercados externos com itens de matéria 

prima, como é o caso da pasta de celulose, são perceptíveis desde as primeiras ocupações e uso 

do território. Tais impactos são resultados da forma com que o território e, conseqüentemente, a 

região do Vale do Paraíba Paulista foram ocupados. O Vale do Paraíba do Sul se relaciona com o 

processo de ocupação do território brasileiro em seu sentido mercantil como forma de abastecer 

mercados externos com gêneros de interesses especialmente o mercado europeu (PRADO 

JUNIOR, 1987). Foi a grande empresa comercial européia do século XV e XVI quem determinou 
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direta ou indiretamente os descobrimentos e as ocupações no novo mundo, conforme podemos 

observar em Prado Junior (1987): 

 

Para os fins mercantis que se tinham em vista, a ocupação não se podia fazer como nas 
simples feitorias, com um reduzido pessoal incumbido apenas do negócio, sua 
administração e defesa armada; era preciso ampliar estas bases, criar um povoamento 
capaz de abastecer e manter as feitorias que se fundassem, e organizar a produção dos 
gêneros que interessavam seu comércio. A Idéia de povoar surge daí e só daí (PRADO 
JUNIOR, 1987, p.16). 

 

Portugal não possuía homens disponíveis que pudessem ocupar o recente descoberto 

território e nem tão pouco braços que pudessem disponibilizar na empreitada que surgia (PRADO 

JUNIOR, 1987). Assim sendo uma das saídas encontradas foi a utilização do índio como mão de 

obra (semi-escrava no início e depois escrava) utilizada nas lavouras de cana e em outros 

trabalhos necessários inclusive à manutenção dos engenhos de açúcar (PRADO JUNIOR, 1987). 

Ao contrário do negro cujo custo era extremamente alto em função das mortandades no 

transporte do mesmo, o índio foi considerado elemento barato e essencial aos colonos de regiões 

mais pobres que não podiam arcar com tal custo e que se utilizariam do índio como mão de obra 

a qualquer custo. Prado Junior (1987) descreve a situação: “Mesmo assim, sobretudo em regiões 

mais pobres que não poderão pagar o elevado preço dos escravos africanos, os colonos nunca 

abrirão mão de sua pretensão de constranger os índios ao trabalho; e não houve lei ou limitação 

que os detivesse.” [...] (PRADO JUNIOR, 1987, p.36). 

 

Corroborado ainda pela seguinte passagem em Dean (2002): 

 

As reiteradas proibições reais da escravidão de índios, sempre rápida e servilmente 
cancelada, são provas suficientes de que, apesar do que isso possa significar para a teoria 
do imperialismo, o império se fundava solidamente nos desejos imediatos e predatórios 
dos colonos neo-europeus (DEAN, 2002, p.99). 
 

A busca na utilização do índio como mão de obra barata e semi-escrava (ou escrava) 

torna-se um elemento importante nos marcos de interiorização do território, pois os senhores de 

terra se viram obrigados a ir buscar a força indígena onde quer que os mesmos se refugiassem, 

pois não era costume indígena os padrões impostos pelos colonos recém chegados da Europa ou 

mesmo os que aqui já viviam fazendo com que os mesmos fugissem floresta adentro ou vale 
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adentro (DEAN, 2002, p.99). Dois dos núcleos que se lançaram em busca de índios pelo interior 

do território foram São Vicente e São Paulo de Piratininga: 

 

[...] Este será, entre outros, o caso de São Vicente (hoje São Paulo). A luta ai continuará 
vivíssima pelo séc. XVII adiante, e os paulistas irão buscar os índios em fuga nos mais 
longínquos territórios. Daí essas expedições conhecidas por “bandeiras”, que percorrerão 
todo o interior do continente e que alargarão consideravelmente, embora sem 
consciência disto, os limites das possessões portuguesas (PRADO JUNIOR, 1987, p.36). 
 

Também confirmando as ações das “bandeiras” como forma de interiorização do território 

e especialmente no caso do Vale do Paraíba Paulista Muller (1969) destaca o fato relacionando-o 

também aos processo de utilização do índio como mão de obra: 

 

Por outro lado, a falta de uma economia compensadora, vivendo os paulistas em 
condições de “esfarrapada miséria”, fez com que se predispusessem eles a se embrenhar 
pelos “sertões”, abrindo caminhos, aceitando o encargo de procurar riquezas, enquanto 
ia se tolerando o preamento de índios. Assim aceitaram os planaltinos o papel de 
desbravadores, de sertanistas, voltando-se para o Vale do Paraíba.[...] (MÜLLER, 1969, 
p. 13). 

 

Muller (1969) estabelece ainda alguns aspectos que vão desde o início da ocupação até a 

posterior urbanização do Vale do Paraíba Paulista e que se baseiam nos seguintes pressupostos: 

 

a) Uma fase identificada como abertura que vai de meados do século XVII até seu 

final e cujo aspecto principal foram as ações das “bandeiras” rumo ao interior 

da província de São Paulo; 

 

b) Outra fase relativa ao “ciclo do ouro” na província de Minas Gerais no século 

XVIII e que teve impacto direto na região do Vale do Paraíba que atuou como 

rota de passagem, abastecimento e entreposto para os mineradores que usavam 

o Vale como caminho até o litoral; 

 

c) Ao longo do século XIX com o “ciclo do café”. 

 

Cabe também identificar a etapa de industrialização iniciada ao final do século XIX, com 

a indústria nacional e sua expansão através da entrada de multinacionais na região. Este processo 
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de crescimento das indústrias da região deu-se no período pós-guerra à partir dos anos 45 como 

resultado de um processo de reordenamento no modo de produção capitalista nos países centrais 

(COSTA; MELLO, 2010).   

À partir da década de 70, influenciados pelos levantamentos realizados em meados da 

década de 50 (FAO, 1964) e com um planejamento estatal (SÃO PAULO, 1978), inicia-se em 

diversos municípios da região do Vale do Paraíba Paulista uma silvicultura de eucaliptos que vai 

paulatinamente tomando conta da paisagem da região e modificando e influenciando os seus 

suportes ecológicos. Esta monocultura teve como representantes no Vale do Paraíba Paulista duas 

grandes empresas: Suzano Papel e Celulose e Votorantim Celulose e Papel. À partir destas duas 

empresas o eucalipto se alastrou pela região do Vale do Paraíba paulista e é possível identificar 

municípios da região que possuem áreas plantadas de eucalipto que sobressaem sobre qualquer 

outro uso (LIMA, 1989). 

Na atualidade as realidades são diferentes por todo o Vale do Paraíba paulista 

contrastando-se os problemas encontrados no meio rural com o crescimento alcançado por outros 

setores da economia da região guiado por uma forte industrialização especialmente amparada 

pela indústria automobilística, aeronáutica e autopeças que se instalaram principalmente nos 

municípios de Taubaté e São José dos Campos (FARIAS, 2005). Além destas, existe também um 

complexo químico com empresas de grande porte situadas principalmente em Jacareí e 

Guaratinguetá, além de indústrias de reciclagem em Pindamonhangaba como a reciclagem do 

Alumínio, por exemplo. Este processo de industrialização que se baseou em vantagens 

geográficas e mais tarde por políticas de incentivo tanto do governo federal como do municipal, 

mostrou-se também desagregador de relações e produtor de diferenças socioeconômicas enquanto 

parte de um capitalismo globalizado (ABLAS, 1985). 

Segundo o IBGE (2007), a região possui uma população em torno de 2.623.549 sendo 

468.064 habitantes na porção fluminense (SIDRA, 2008) e 2.155.485 habitantes na porção 

paulista (SIDRA, 2008). Também nesta região concentra-se grande parte da riqueza do Estado de 

São Paulo, representando cerca de 5,69 % do PIB estadual que, em valores absolutos, giram em 

torno de US$ 16,87 milhões (IBGE, 2007). Em termos de agropecuária destacam-se produtos 

como a carne bovina, o leite, o arroz (irrigado) e a banana. Os valores comercializados da 

produção agropecuária giram em torno de R$ 214,98 milhões (SÃO PAULO, 2009). 

 



41 

5.3 O Eucalipto e o Vale do Paraíba Paulista 
 

Na região do Vale do Paraíba a espécie mais utilizada para cultivo é a espécie E. Grandis 

sendo esta também a mais utilizada no Estado de São Paulo (IPEF, 2005). É possível ainda 

observar a ocorrência de um híbrido que combina a espécie E. grandis com a espécie E. 

urophylla tornando seu cultivo resistente e adaptado às condições do local. A razão da utilização 

de tal híbrido consiste em obter-se uma planta com um bom potencial de crescimento e melhorias 

no rendimento e propriedades físicas da celulose, pois este híbrido alia características positivas 

dos dois gêneros (IPEF; SILVA, 2005). 

O Vale do Paraíba paulista produziu no ano de 2009 aproximadamente 1.221.282 m3 de 

toras de eucalipto distribuídos, em diversos municípios da região (Figura 11). Ressalta-se a 

ocorrência de variações no plantio do eucalipto durante o referido ano, com municípios como 

Aparecida, Cunha, Jambeiro, Lorena, Monteiro Lobato, Piquete, Potim e Roseira que aparecem 

com produção zero durante o período. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 11 – Produção de Toras de eucalipto por Município em m3 no Vale do Paraíba ano de 2009; 
Fonte – SIDRA, 2008 

 

A produção de toras de eucalipto em valores de m3 por município é vista na Tabela 4 cuja 

classificação está em ordem decrescente de produção durante o ano de 2009 relacionando os 

valores produzidos com o total da região do Vale do Paraíba Paulista e o total produzido pelo 

Estado de São Paulo. As participações nos dois casos estão representadas em percentuais 

utilizando-se como base a produção do Estado de São Paulo em 2009 que girou em torno de 

13.665.914 m3 e do Vale do Paraíba Paulista que girou em torno de 1.221.282 m3 (SIDRA, 2009). 
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Tabela 4 – Produção de eucalipto no Vale do Paraíba Paulista por município 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: SIDRA, 2008  
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6 FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

Toda a retórica do desenvolvimento ambiental sustentável se apóia em algum sentido 
(por mais vago e indefinido) de responsabilidades e obrigações que vão além do escopo 
de nossos interesses imediatos. In extremis, esse direito também reconhece nosso papel 
volitivo no processo evolutivo, bem como nossas responsabilidades não só com relação 
à nossa própria espécie, como também com respeito às numerosas outras espécies cujas 
perspectivas de sobrevivência dependem de nossas ações. (David Harvey, 2009, p.328) 
 

O modelo agrário / agrícola em vigência na atualidade está baseado nos pressupostos de 

uma agricultura capitalista ou agronegócios que tem como fundamentação básica a concentração 

da propriedade, a acumulação de renda nas mãos de uma minoria, na forte mecanização com uso 

das técnicas / tecnologias e semoventes e principalmente baseada em um processo de plantio que 

se denomina monocultura (SANTOS; SILVEIRA, 2004; PORTO-GONÇALVES, 2006). Dentre 

diversos outros aspectos pode-se considerar o sistema de plantio baseado na monocultura como 

um fator de suporte primordial da agricultura capitalista no sentido de a mesma produzir, em 

termos quantitativos, matéria prima necessária para suprir as demandas de energia, especialmente 

dos países eixos como são os EUA, a União Européia e o Japão (PORTO-GONÇALVES, 2006). 

Este modelo de plantio é historicamente observado quando, de forma contundente e 

constante, se realiza a substituição de grandes áreas de biodiversidades e de diferentes matrizes 

culturais por regularidades simplistas de espécies que alteram tanto as relações ecológicas 

estabelecidas em longos períodos evolutivos, quanto as relações socioeconômicas das populações 

que dependem da diversidade material e imaterial encontrada nos diversos ecossistemas presente 

na natureza (DEAN, 2002). 

Neste aspecto se insere a silvicultura do eucalipto que é representativa do modelo de 

agronegócios, ou agricultura capitalista globalizada, e que tem como premissas básicas para sua 

viabilização a concentração agrária, a forte mecanização da produção, a concentração de renda e 

a exportação como objetivo final (SANTOS; SILVEIRA, 2004; PORTO-GONÇALVES, 2006). 

O modelo apresentado, de um agronegócio com foco na exportação, gera conseqüências 

imediatas para as sociedades que se desenvolvem no entorno de tais monoculturas, visto que a 

produção não é feita para atender as necessidades locais. Situações de êxodo rural, de 

desemprego de trabalhadores rurais, de contaminação do meio ambiente, de erosão genética, de 

poluição genética entre outros aspectos estão se tornando cada vez mais constantes não só no 

território nacional como em boa parte dos países periféricos ou do pólo dominado, para utilizar a 
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expressão de Porto-Gonçalves (2006). Este processo de produção, que torna precária a vida de 

muitas pessoas, se reproduz de forma constante e intencional e o resultado se torna conhecido de 

forma geral extrapolando fronteiras como o deixa claro Rulli (2002 apud PORTO-GONÇALVES, 

2006): 

 

O modelo rural que se nos impôs é simplesmente de exportação de commodities, de 
concentração de terras e de exclusão de populações. Vinte milhões de hectares das 
melhores terras agrícolas estão hoje em mãos de não mais de 2.000 empresas. [...] 
Atualmente, registramos uma cifra ao redor de 300 mil produtores expulsos e mais de 13 
milhões de hectares embargados por dívidas hipotecarias impagáveis. A essa situação de 
catástrofe social agropecuária deveríamos somar a emigração massiva dos trabalhadores 
rurais. Só no Chaco, cada maquina desempregou 500 braseros. [...] Não demoram em 
modificar a paisagem instalando uma agricultura sem agricultores. [...] (RULLI, 2002 
apud PORTO-GONÇALVES, 2006, p. 241) 

 

A silvicultura cientifica (ALIER, 2007, p.160), em especial a do eucalipto, é a que estuda 

os métodos, artificiais e naturais, de regeneração e de melhoramento de povoamentos florestais, 

cujo principal intuito é o de satisfazer as necessidades de mercado e o conseqüente 

aproveitamento e uso racional de povoamentos florestais (MARTINS, 2001). No Brasil, aplica-se 

os conceitos da silvicultura em espécies que são utilizadas na produção de pasta de celulose como 

é o caso do Eucalipto e do Pinus, em especial o caso da silvicultura clonal que se baseia na 

reprodução de espécies à partir de uma mesma matriz (LIMA, 1987). O estabelecimento deste 

modelo agrário / agrícola se faz cada vez mais presente nos dias atuais, impulsionado pelas 

demandas de energia nos países centrais e enraizadas nos conceitos da globalização neoliberal, 

onde a relação tempo-espaço é medida sob as regras do mercado (SANTOS, 2009a). Um modelo 

de agronegócios, sendo a silvicultura do eucalipto um exemplo emblemático, aplicado sob tais 

aspectos favorece apenas a determinados grupos de empresas que, via de regra, privatiza os 

avanços tecnológicos tornando-os propriedade intelectual exclusiva deixando à deriva a grande 

maioria de pequenos produtores cujos ganhos de capital não permitem o acesso a tais avanços 

(PORTO-GONÇALVES, 2006). Este aspecto é aplicado à questão da produção de sementes ou 

de espécies geneticamente modificadas, cujo intuito é o aumento da produção por área plantada. 

A técnica utilizada e aplicada neste caso é carregada de intencionalidade voltada ao acúmulo 

constante nas mãos dos grandes grupos hegemônicos (SANTOS, 2008a). 

Isto posto, observa-se uma mudança nas relações de poder inseridas no processo de 

monocultura com implicações nas dinâmicas socioeconômicas por parte dos espaços produtivos 
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dos municípios, resultando ainda em desequilíbrios nos suportes ecológicos que permeiam as 

regiões produtivas (PORTO-GONÇALVES, 2006). Tais desequilíbrios podem as vezes se 

manifestar na forma de acidentes induzidos pelo homem como é o caso de enchentes e 

inundações que podem ser resultados da expansão descontrolada da área de monocultura 

(AB´SÁBER, 2010). Ou ainda conforme nos alerta Rulli (2002 apud PORTO-GONÇALVES, 

2006) em sua passagem: 

 

Cremos que as inundações sejam o resultado de um modelo agrícola extrativo, quase 
mineiro, que expandiu a fronteira agropecuária sojeira a zona de bosques nativos e que 
saturou os solos com glifosato pondo em sérios riscos a vida microbiana. [...] Esta 
conversão do solo em substrato similar as cinzas ou areia impede a retenção da água e 
provoca o crescimento das napas superficiais que são as que terminam inundando as 
zonas baixas (RULLI, 2002 apud PORTO-GONÇALVES, 2006, p. 246-247). 

 

Este processo além de possivelmente criar as condições acima descritas, podem ainda 

interferir na paisagem que serve como atrativo econômico a determinada região, como o turismo 

que agrega valor e faz girar o comércio de muitas regiões sendo em alguns casos o fator 

primordial na geração de empregos e na produção de riqueza para o município (HIRT; 

CASTROGIOVANNI, 2007). A descaracterização da paisagem por parte dos processos de 

silvicultura e, neste caso a silvicultura do eucalipto, suas manifestações na economia são 

traduzidos pela autora em sua passagem: “Com a expansão deste processo torna-se possível 

verificar mudanças constantes e significativas na paisagem, que podem vir a descaracterizá-la em 

seus aspectos mais próprios, o que pode se transformar em um inconveniente para os atrativos 

turísticos locais (HIRT; CASTROGIOVANNI, 2007, p.3)”. 

Em passado recente, a associação do processo de agricultura com outras culturas como é o 

caso da pecuária, fornecia a interligação entre a produção do solo e a restituição de parte dos 

nutrientes através do metabolismo da cultura do gado. Neste aspecto o manejo eficiente dos 

recursos naturais e o uso múltiplo destes recursos propiciavam maior rotatividade de nutrientes e 

tempo necessário para o descanso ao que chama-se de pousio (PRADO JUNIOR, 1987; DEAN, 

2002). O modelo atual de uma monocultura expansiva destinado a suprir de energia mercados 

centrais, além de ignorar outros sistemas de uso da terra que combinavam diferentes formas de 

acesso aos recursos disponíveis, também cria externalidades que transcendem a atual geração 

(PORTO-GONÇALVES, 2006). Nos dizeres do mesmo autor: “Por sua vez, esse modelo 

transfere para a sociedade como um todo e, até mesmo, para as gerações futuras sua enorme 
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ineficiência energética global e seus danos ambientais[...] (PORTO GONÇALVES, 2006 p. 

261)”. 

Seria interessante considerar que, através dos processos de extração de recursos naturais 

praticados na atualidade, “estamos praticando uma espécie de tirania inter-geração onde é 

cobrada uma forma de imposto, sem representação, das gerações futuras (ABBOTT, 2003)”. 

Assim posto, quebra-se o elo entre uma cultura local com suas raízes e tradições e a 

produção de gêneros que em ultima análise não serão consumidas no próprio local e não irão 

atender as necessidades deste mesmo local, servem apenas para alimentar um mercado externo 

onde na maioria dos casos ocorre a livre circulação dos benefícios produzidos, mas não dos 

prejuízos socioambientais deixados nos locais de produção (BRANDÃO, 1995; PORTO-

GONÇALVES, 2006). Ainda sob tal ponto de vista pode-se pensar em termos de justiça 

ambiental relacionada ao aproveitamento de recursos naturais por comunidades circunvizinhas e 

que ao se substituir o conjunto de recursos por espécies únicas acabam por desalojar todo um 

conjunto de relações pré-existentes (ALIER, 2007). Alier nos aproxima de tal realidade com sua 

passagem: “A introdução de tais formações cultivadas pelo homem representa que muitas das 

funções ecológicas das matas e suas produções que servem para a vida humana e seu sustento se 

perdem, motivo que leva a população pobre a reclamar (ALIER, 2007, p.161)”. 

Tal modelo, conforme já explicitado, não é exclusivo apenas do território brasileiro ou 

ainda da América Latina, este se reproduz ao redor do planeta interferindo em diversos biomas e 

nas relações travadas entre comunidades e natureza (LIMA, 1989). Observa-se com a 

globalização neoliberal, a reprodução do modelo agrário / agrícola em nível planetário e 

conseqüentemente de suas conseqüências para as culturas locais, como é o caso do rompimento 

de integrações multidimensionais entre a agricultura e a silvicultura nos países asiáticos, 

acarretando novas relações entre um mercado não local e os recursos locais disponibilizados 

(SHIVA, 2003). Segundo a autora este processo de desintegração em seu país, estabeleceu-se 

para atender uma demanda específica do capital financeiro, ou seja, o de maximizar a produção 

em função de um retorno financeiro ou um afluxo de capital aos centros controladores do 

processo: 

Como o poder econômico está concentrado nos centros de exploração remotos, o saber 
desenvolve-se de acordo com a lógica linear de maximizar o fluxo em nível local. A 
floresta e a fazenda integradas cedem lugar às esferas separadas da silvicultura e da 
agricultura (SHIVA, 2003, p.42). 
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Além dos pontos apresentados até o momento no tocante as desintegrações de relações e 

desequilíbrios socioambientais, há ainda outro aspecto importante do atual modelo agrário / 

agrícola que é a questão da produtividade. Para tanto criam-se condições de adaptabilidade de 

espécies envolvendo um aparelhamento genético e uso intensivo de agrotóxicos (PORTO-

GONÇALVES, 2006). Através de organismos geneticamente modificados cria-se espécies 

resistentes às condições do meio com alta produção e diminuição do tempo necessário ao seu 

desenvolvimento formando assim monoculturas extensas e com grande capacidade produtiva 

(SHIVA, 2003). 

Em razão da relativa simplicidade da monocultura aliada as modificações genéticas que as 

constituem, um controle sobre os nutrientes e pragas se faz necessário. Este é feito através da 

utilização de produtos químicos em larga escala perfazendo o que Milton Santos chamou de 

“quimização” do campo nos lembrando que: “a química concorre com a biologia para criar um 

meio próprio, garantindo segurança aos empreendimentos agrícolas (SANTOS; SILVEIRA, 2004, 

p.89)”. 

 A pretensa ilusão que a humanidade tem de dominar a natureza é percebido aqui através 

da tentativa de sua própria reinvenção. Em termos biológicos a questão da adaptabilidade e dos 

rearranjos ecológicos na busca de novos equilíbrios pode trazer conseqüências inesperadas e 

desconhecidas até então para a humanidade, especialmente com a inserção de espécies 

transgênicas ou geneticamente modificadas no meio natural como é o caso da poluição genética 

que se espalha de campos em campos deixando traços de sua presença em espécies naturais 

(PORTO-GONÇALVES, 2006). 

A globalização neoliberal incrementou expansão do comércio à nível mundial e para tanto, 

considera os objetos do planeta como se fossem um bem passível de consumo e que, portanto 

podem ser comercializados constituindo-se assim em uma perspectiva de valor de troca 

mercantilista capitalista. A natureza vista sob esta perspectiva, adquire contornos de commodities 

e seu domínio torna-se fundamental para garantir um fluxo constante de matéria e energia se 

convertendo aos imperativos e exigências industriais (LEFEBVRE, 2008). 

Assim, os espaços tornam-se atrativos para um mercado até o momento em que os 

mesmos produzem o suficiente para atender as demandas dos requerentes, sendo substituídos na 

medida em que os recursos sejam exauridos ou não haja mais interesse na produção local 

(SANTOS, 2009b). Em seus dizeres: 
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Num mundo globalizado, idêntico movimento pode ser também rapidamente implantado 
em outras áreas, num mesmo país ou em outro continente. Assim a noção de 
competitividade mostra-se aqui com toda força, politicamente ajudada pelas 
manipulações do comércio exterior ou das barreiras alfandegárias. Cabe perguntar, 
nessas circunstâncias, o que pode acontecer a uma área agrícola que, mediante um desses 
processos, seja esvaziada do seu conteúdo econômico (SANTOS, 2009b, p.93). 
   

No contexto exposto, é que se insere o desenvolvimento e a expansão da monocultura do 

eucalipto. No atual período histórico o quadro que se nos apresenta faz parte de um planejamento 

maior que inclui praticamente todo o Brasil onde podemos encontrar maior ou menor incidência 

da cultura do eucalipto. Esta cultura é destinada principalmente a suprir as necessidades de 

matéria prima para a produção do papel à partir de pasta de celulose ou da própria pasta de 

celulose para exportação. 

Desta maneira e utilizando-se do termo “reflorestamento”, as empresas produtoras de 

celulose cultivam os espaços quase que exclusivamente com mudas de Eucaliptos formando 

verdadeiros “desertos verdes” que são caracterizados pela existência de áreas onde verificam-se a 

expansão de uma única espécie formando monoculturas em contrapartida às florestas que são 

basicamente uma variedade de espécies caracterizando uma biodiversidade (MEIRELLES; 

CALAZANS, 2006), que podem causar danos ao meio ambiente e desalojar as comunidades que 

vivem no campo expulsando as mesmas para outros locais diferentes de seus locais de origem 

(PORTO-GONÇALVES, 2006).  

Na esteira de um processo globalizado de produção de matéria prima fortemente 

mecanizado e com enorme aplicação de capital, seja pela própria mecanização, seja pelos 

insumos e sementes, gera-se a falsa impressão de criação de empregos e melhoria da qualidade de 

vida (VASAPOLLO, 2005). No entanto a realidade do campo onde há a ocorrência de tal 

situação, e seus desdobramentos no meio urbano, tem se mostrado de maneira oposta aos 

benefícios apregoados (PORTO-GONÇALVES, 2006). 
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7 MATERIAL E MÉTODOS 

7.1 Área de Estudo 

 

O município de São Luis do Paraitinga está localizado no Alto Vale do Paraíba Paulista 

na microrregião de Paraibuna / Paraitinga e pertencente à terceira Região Administrativa do 

Estado de São Paulo (Figura 12). Tem suas coordenadas geográficas pontual situadas à uma 

latitude 23º 13' 18" sul e a uma longitude 45º 18' 36" oeste à uma altitude média de 741 metros 

sendo seu fuso horário compreendido pelo parâmetro UTC-3.  

São Luis do Paraitinga faz fronteira ao norte com a cidade de Lagoinha, a Noroeste com a 

cidade de Cunha, ao Sudeste com a cidade de Ubatuba, a Sudoeste com a cidade de Natividade da 

Serra, e Oeste com a cidade de Redenção da Serra e a Nordeste com a cidade de Taubaté. Está a 

uma distância de 170 Km da Capital do Estado de São Paulo. A área total do Município está 

compreendida em 617,148 Km2 (SEADE, 2009). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
Figura 12 – Localização do município de São Luis do Paraitinga; 
Fonte: INPE, 2010. 

 
 

O município de São Luis do Paraitinga é cortado por dois rios principais: o rio Paraitinga 

que nasce na serra da Bocaina nos município de Areias – SP e São José do Barreiro – SP à 1800 

m de altitude; e pelo rio Paraibuna que nasce no município de Cunha – SP. Além destes dois 
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existem ainda rios menores como o rio Cachoeirinha, rio do Chapéu e rio Turvo que em conjunto 

formam parte da bacia hidrográfica do município de São Luis do Paraitinga (Figura 13). 

 

 
Figura 13 – Hidrografia do município de São Luis do Paraitinga; 
Fonte: Prefeitura Municipal de São Luis do Paraitinga, 2009. 

 

Unidades espaciais como topo de morros, encostas, áreas de vale e declividades do terreno 

se interconectam no município de São Luis do Paraitinga (Figura 14 e Figura 15), de maneira 

equilibrada formando uma bacia de drenagem que acompanha os canais fluviais que banha o 

município (COELHO NETTO, 1995). Tais aspectos aliados a ajustes de solos tornam sua área 

propicia ao desenvolvimento de uma monocultura de eucalipto com propósitos industriais (SÃO 

PAULO, 1978).   
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Figura 14 – Classes de declividades em São Luis do Paraitinga; 
Fonte: Prefeitura Municipal de São Luis do Paraitinga, 2009. 
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Figura 15 – Morfometria do relevo de São Luis do Paraitinga; 
Fonte: Prefeitura Municipal de São Luis do Paraitinga, 2009. 

 

 

7.2 Metodologia 

 

A metodologia utilizada no presente trabalho baseou-se em levantamento de dados em 

órgãos públicos e privados, bem como em pesquisas de campo que teve como intuito principal o 

de subsidiar as análises dos conflitos socioambientais e das alterações no uso e ocupação do solo 

da zona rural do município de São Luis do Paraitinga – SP. 

Com o propósito de embasar as discussões pertinentes ao tema foi realizado durante todo 

o desenvolvimento do trabalho levantamento bibliográfico utilizando-se diversos autores que 

serviram para se estabelecer relações entre o modelo de plantio de eucalipto no município e as 

implicações socioambientais resultantes de tal modelo. Além deste fato, os resultados obtidos 

pelas análises das imagens orbitais e a pesquisa de campo foram subsidiadas por tais 

levantamentos. 
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As visitas e as entrevistas foram realizadas no sentido de se obter informações empíricas 

sobre os acontecimentos e conflitos segundo a óptica da população local. 

A metodologia utilizada é demonstrada pela Figura 16 que apresenta o diagrama de fluxo 

de trabalho. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 16 – Fluxograma de atividades do projeto. 
 

 

A definição da área de estudo deu-se em função dos acontecimentos no ano de 2008 no 

município de São Luis do Paraitinga quando o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo 

determinou a suspensão do corte e do plantio do eucalipto até que estudos de impacto ambiental 

fossem feitos com vistas aos danos socioambientais no município. Este acontecimento despertou 

o interesse no estudo das quantidades de eucalipto produzidas em um período de tempo pelo 
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município e quais seriam os possíveis impactos gerados por essa produção que teriam motivado a 

suspensão por parte do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. Para tanto algumas etapas 

foram necessárias, sendo elas assim divididas: 

 

7.3 Revisão Bibliográfica 

 

Realizada durante todo o desenvolvimento do trabalho e que teve como objetivo principal 

reunir idéias comuns de diferentes fontes acerca de um mesmo assunto, neste caso específico o 

eucalipto. Buscou-se identificar diversos autores que versavam sobre a questão da monocultura 

do eucalipto, do processo de globalização da agricultura, da mecanização da agricultura e dos 

impactos socioambientais que segundo os mesmo possam ocorrer em determinada região. No 

presente trabalho, a fundamentação teórica foi a base de sustentação da pesquisa apontando 

caminhos e sugerindo constante diálogo entre as leituras e as realidades encontradas no município 

de São Luis do Paraitinga. Utilizou-se como fonte bibliográfica Artigos de Periódicos Científicos, 

Livros Acadêmicos sobre o assunto, Artigos em Congressos e finalmente Teses e Dissertações 

sobre o tema. 

 

7.4 Levantamentos de Dados 

 

A fase de coleta de informações a respeito do município, dos índices de produção de 

eucalipto, das condições socioeconômicas do município e de dados que auxiliassem o 

entendimento das ocorrências no município de São Luis do Paraitinga – SP foi feito em duas 

etapas: Uma etapa baseada na análise de imagens orbitais a que denominou-se de “sensoriamento 

remoto” e uma outra etapa baseada em um levantamento socioeconômico. 

A fase de levantamento socioeconômico é representada pela pesquisa de dados e índices 

de produção do eucalipto, dados socioeconômicos a respeito do município de São Luis do 

Paraitinga. Incluiu-se aqui também uma pesquisa de campo cujo objetivo principal é identificar 

qualitativa e quantitativamente a influencia do eucalipto na vida da população do município no 

meio rural, com conseqüências para o meio urbano. Para tanto utilizou-se como fonte de 
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pesquisas de dados órgãos públicos como SEADE, IBGE, FAO, IPEF, PNUD e a própria 

Prefeitura de São Luis do Paraitinga.  

No caso da prefeitura do município, utilizou-se como fonte de informações o plano diretor 

do município estabelecido pela lei complementar número 1.347 de 07 de janeiro de 2010 e que 

foi obtido junto à Secretária de Planejamento Urbano do Município. Em tal documento foi 

possível observar diversos mapas temáticos do município, além de informações a respeito da 

delimitação do plantio do eucalipto quanto à sua proximidade com a zona urbana do município. 

Além do Plano Diretor utilizou-se também como fonte de informações, a Casa de Agricultura de 

São Luis do Paraitinga. Este órgão é uma entidade ligada a Prefeitura do Município através da 

Secretária de Agricultura, que tem como responsabilidade principal a questão do zoneamento 

rural e das atividades agropecuárias, além de dirimir as questões do uso e ocupação do espaço 

rural no município. No órgão em questão foi possível obter informações a respeito dos bairros 

rurais dentro do município de São Luis do Paraitinga que plantavam eucalipto em menor ou 

maior escala. Além deste aspecto, a aplicação do questionário de campo foi planejada de acordo 

com as diretrizes de concentração da plantação do eucalipto conforme dados obtidos junto a este 

órgão. 

Em relação ao SEADE, buscou-se obter informações de produção de eucalipto em m3 

durante o período considerado. Esta produção foi pautada também ano a ano demonstrando as 

variações da produção e coincidindo os períodos de corte de acordo com o ciclo da espécie em 

questão. Dados referentes à população rural e urbana do município de São Luis do Paraitinga 

também foram pesquisados no referido órgão. Além do município objeto deste estudo, o órgão 

ainda serviu como ponto de orientação para a produção de toras de eucalipto tanto no Estado de 

São Paulo como um todo quanto na região do Vale do Paraíba. Ainda foi possível encontrar na 

página de internet do órgão dados sobre outros tipos de produção agropecuária e produção 

florestal que pudessem auxiliar na evolução dos acontecimentos agropecuários no município de 

São Luis do Paraitinga. 

O IBGE foi o órgão utilizado como balizador das informações obtidas na página da 

internet do SEADE. Na página de internet do IBGE foi possível recuperar dados referentes aos 

históricos de produção do município, da região do Vale do Paraíba Paulista, do Estado de São 

Paulo, da Região Sudeste e finalmente os valores produzidos pelo território. Utilizou-se um 
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banco de dados agregado do IBGE o chamado sistema SIDRA (Sistema IBGE de Recuperação 

Automática). 

Outra pesquisa foi direcionada para órgão de alcance internacional no sentido de localizar 

as produções mundiais de eucalipto em outros territórios além do território brasileiro. Neste 

sentido, procurou-se entender além do desenvolvimento da monocultura do eucalipto, as políticas 

que delinearam sua distribuição ao redor do mundo. Neste aspecto a página de internet da FAO e 

seus diversos relatórios e bancos de dados agregados foram os referenciais para o entendimento 

de tal questão. 

Além dos órgãos públicos citados, desenvolveu-se questionário que foi aplicado à 

população da zona rural para a obtenção da perspectiva do morador quanto as influencias do 

eucalipto no dia a dia da comunidade. O questionário socioeconômico foi aplicado no entorno do 

município onde estabeleceu-se a zona rural do município como unidade de análise, desde que 

houvesse em tal local a ocorrência da monocultura do Eucalipto. O questionário socioeconômico 

foi composto de 19 perguntas no intuito de identificar os padrões de habitação e relacionamentos 

tanto sociais quanto econômicos. Também reconheceu as percepções em relação ao 

desenvolvimento e expansão da monocultura do eucalipto. O questionário socioeconômico 

aplicado na unidade de análise está representado no anexo A do presente trabalho. 

Apesar de não estar mencionado no fluxograma de atividades, consultou-se também 

órgãos privados ou que atendam a sociedades de classes específicas como é o caso da 

BRACELPA (Associação Brasileira de Celulose e Papel) e ANFPC (Associação Nacional dos 

Fabricantes de Papel e Celulose). 

Os dados obtidos através do IBGE, SEADE e outros órgãos públicos e privados referente 

aos períodos de 1973, 1980, 1990, 2000 e 2010 serviram de base para o desenvolvimento de 

tabelas e gráficos utilizados no presente trabalho. A pré-existência de comunidades agrícolas com 

o desenvolvimento de determinadas culturas anterior também foi levado em consideração para 

que se demonstrasse as influencias da monocultura do eucalipto nas relações que já estivessem 

estabelecidas. 

Estes dados em conjunto formaram o relatório final do estudo do processo de expansão da 

monocultura do eucalipto e seus impactos no município de São Luis do Paraitinga. 
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7.5 Análise de Imagens Orbitais 
 

A fase Sensoriamento Remoto deu-se com a produção de mapas temáticos 

georreferenciados elaborados à partir da análise e interpretação de imagens orbitais, o que 

permitiu a identificação dos padrões de uso do solo. Tal mapeamento possibilitou o detalhamento 

dos elementos constituintes da área do município de São Luis do Paraitinga demonstrando suas 

feições e as expansões das atividades antrópicas dentro da área do município. O intuito principal 

foi o de reconhecer a distribuição espacial da monocultura do eucalipto no município de São Luis 

do Paraitinga, bem como analisar a sua expansão. Assim, foram gerados cinco mapas temáticos 

de uso e cobertura do solo na escala de 1:165.000 em papel A3, cobrindo o município de São 

Luis do Paraitinga como um todo. 

Para a elaboração dos mapas temáticos obteve-se um conjunto de imagens através do 

sensor TM / Landsat5 e do sensor MSS / Landsat3 requisitando-se as bandas espectrais 3,4 e 5 do 

TM / Landsat5 e bandas espectrais 7,5 e 4 do MSS / Landsat3 referentes à órbita e ponto 218/076 

passagens em: 

 

 1973 – (29/08 – MSS); 

 1981 – (26/06 – MSS); 

 1991 – (29/08 – TM); 

 2000 – (17/05 – TM); 

 2010 – (01/08 – TM); 

 

As coordenadas geográficas ou o georreferenciamento que cobriram e guiaram o 

posicionamento das imagens de satélite foram estabelecidas em projeção UTM / WGS84 – Fuso 

23 tendo o retângulo envolvente definido pelas coordenadas: 

 

a) X1, Latitude 1 = 23º 02’ 00” S; 

b) Y1, Longitude 1 = 45º 02’ 00” W; 

c) X2, Latitude 2 = 23º 25’ 00” S; 

d) Y2, Longitude 2 = 45º 26’ 00” W; 
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Os padrões de bandas de cores para as imagens de satélite seguiram a composição RGB 

342 para as imagens TM e RGB 574 para as imagens MSS. A aproximação de resolução espacial 

é de 30 metros para as imagens TM e de 80 metros para as imagens MSS.  

As imagens orbitais foram obtidas junto ao Instituo Nacional de Pesquisas Espaciais 

utilizando-se para isso a página da internet do instituto localizada no endereço 

http://www.inpe.br/. Na página de internet referida selecionou-se o catálogo de imagens CBERS 

que aponta para a página de internet http://www.dgi.inpe.br/CDSR/ onde informou-se dados de 

seleção de parâmetros básicos para a obtenção das imagens. Tais parâmetros básicos são os 

seguintes: 

 

a) O tipo de Satélite; 

b) O Intervalo de tempo (Data de passagem do Satélite); 

c) A Cobertura Máxima de Nuvens; 

d) O País, Município e Estado. 

 

Isto posto executou-se a busca e, através da visualização das diversas imagens sugeridas, 

escolheu-se a que melhor representasse os períodos trabalhados e que estivessem livres de nuvens. 

As imagens escolhidas foram enviadas para o endereço eletrônico do solicitante no formato TIFF. 

Para a conversão das imagens do formato TIFF utilizou-se o aplicativo IMPIMA versão 

5.1.7 que converte o formato TIFF para um formato reconhecido pelo software de tratamento de 

imagens de satélite SPRING versão 5.1.7 (MOREIRA, 2001). No referido aplicativo de 

tratamento de imagens realizou-se o georreferenciamento das bandas espectrais, os diversos 

recortes do município e as interpretações das imagens de acordo com os padrões de uso e 

ocupação de solo.  

Realizado os recortes e as interpretações, ajustou-se as imagens para a escala 1:230.000 

em formato de folha A4 e exportou-se as mesmas para o formato JPG que é o formato utilizado 

por diversos editores de imagens. Para o ajuste e exportação das imagens utilizou-se o aplicativo 

SCARTA versão 5.1.7. 
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7.6 Tematizações das Imagens Orbitais 
 

Após o registro das imagens e das análises dos contornos, criou-se cinco mapas temáticos 

do município de São Luis do Paraitinga de maneira que auxiliasse a identificação de possíveis 

áreas onde ocorre o desenvolvimento do eucalipto à partir da análise dos padrões de cores da 

vegetação e da comparação com outros mapas temáticos desenvolvidos em outros estudos. Este 

conjunto de cartas temáticas visa estabelecer as manchas ou situações com a ocorrência de 

limitações e as manchas com a ocorrência de potencialidades (MCHARG, 1971). Para o 

estabelecimento dos mapas temáticos foi definido um padrão de classe conforme Garcia (1982) e 

Valério Filho (2010) 3. De acordo com os autores, este padrão de classe tem a seguinte definição: 

 

Silvicultura de Eucalipto 

São as áreas que apresentam árvores produtoras de madeira ou outros produtos florestais 

em diferentes estágios de crescimento. No caso do mapeamento temático do município de São 

Luis do Paraitinga considerou-se somente a presença do eucalipto. 

 

Com esta definição, criou-se a classe temática no aplicativo SPRING versão 5.1.7 para 

que fosse possível a associação da mesma às imagens pós segmentadas e classificadas. Gerou-se 

cinco segmentações utilizando-se cinco pares de limiares diferentes para cada imagem orbital em 

cada período de aquisição.  

A segmentação com base em limiar de similaridade 1 e limiar de área 2 para imagens 

MSS-Landsat foi a que melhor se mostrou na associação das classes temáticas. Nas imagens 

MSS-Landsat limiares maiores englobaram padrões espectrais diferentes em uma mesma classe. 

Para as imagens TM-Landsat o limiar de similaridade 2 e limiar de área 10 foi o mais 

condizente com as associações de classes temáticas pois o número de polígonos produzidos por 

esta segmentação foi suficiente para uma análise mais acurada das variações de tonalidades. No 

caso das imagens TM-Landsat a mesma dificuldade encontrada nas imagens MSS-Landsat 

quanto a limiares maiores, se aplicam (GONZALES; WINTZ, 1987). 

As decisões de aceitação e recusa de limiares deu-se em função da análise dos padrões 

apresentados e comparados através do aumento máximo sem perda de resolução. 

                                                 
3 Notas de aula. VALÉRIO FILHO, M. – Mestrado em Planejamento Urbano e Regional. – Disciplina de 
Sensoriamento Remoto Aplicado ao Planejamento Urbano. – UNIVAP, 2010. 
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Após a segmentação das imagens gerou-se uma imagem rotulada com os polígonos 

criados na segmentação. À partir desta imagem rotulada realizou-se a classificação da mesma 

utilizando um algoritmo Isoseg que agrupa regiões à partir de uma medida de similaridade. 

Utilizou-se um limiar de aceitação de 75% para todas as imagens segmentadas tanto MSS quanto 

TM, pois tal limiar de aceitação foi o que melhor gerou tonalidades para análise (GONZALES; 

WINTZ, 1987).  

Isto posto, deu-se a associação da classe temática aos padrões criados pela classificação 

das imagens rotuladas. Após terem sido criados os mapas temáticos, utilizou-se o aplicativo 

SCARTA versão 5.1.7 para o ajuste de escala e exportação dos mapas. O padrão de ajuste dos 

mapas temáticos foi na escala de 1:165.000 em papel A3 e este foi o modelo exportado para o 

formato JPG e impresso. 

Como base comparativa de valores de ocupação produzidos pelas segmentações das 

imagens, utilizou-se como auxilio visual o mapeamento florestal do município de São Luis do 

Paraitinga elaborado pelo Instituto Florestal da Secretaria de Meio Ambiente do Estado de São 

Paulo no ano de 2001.  
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8 ESTUDO DE CASO 

8.1 Breve Histórico do Município 

 

Alguns fazendeiros reduzem o seu rebanho, outros preferem voltar ao “negócio do gado 
de corte”. Outros, ainda, arrendam fazendas ou simplesmente as fecham, na espera de 
que pelo menos a terra imobilizada seja, de ano para ano, uma mercadoria melhor 
(BRANDÃO, 1995). 

 

Conforme Carranza (2009), São Luis do Paraitinga teve seu início por volta do século 

XVIII, aproximadamente no ano de 1769 na data de 2 de maio quando foi fundada como povoado, 

tendo o propósito inicial de servir de entreposto aos tropeiros que vinham de Minas Gerais em 

direção aos portos de Ubatuba e Paraty. Posteriormente a área passou a ser ocupada por pequenas 

propriedades cuja principal função era a agricultura de base (feijão, mandioca, milho e cana de 

açúcar) sendo o excedente desta produção utilizado para abastecer o mercado local e o da região 

do Alto Vale do Paraíba. A Vila teve rápido progresso de início, mas depois veio a estacionar na 

cultura dos cereais e só muito mais tarde se deu início à plantação de café e algodão. Em meados 

do século XIX, o café começou a ser cultivado no município, e no ano de 1854, a cidade exportou 

aproximadamente 6.000 arrobas de café e sua população atingiu cerca dos 6.000 habitantes, entre 

pessoas livres e escravos que trabalhavam nas fazendas de café ou serviam na vila às famílias 

mais abastadas (CARDOSO apud PRADO SANTOS, 2002). Com o grande desenvolvimento da 

cultura do café na região, a cidade passou por um período de grande desenvolvimento de sua área 

urbana, tendo sido construído várias obras públicas e particulares, como a sede da câmara 

municipal, a da cadeia, da igreja matriz, e os grandes casarões que serviam de moradia aos 

senhores de terra, os chamados “barões do café”, tanto na cidade como nas fazendas. Entretanto o 

estabelecimento da cultura do café no município por um período de tempo não foi suficiente para 

produzir excedentes de capitais que poderiam ser utilizados tanto na agricultura quanto no 

desenvolvimento de uma indústria local (BRANDÃO, 1995). Assim, com as transformações 

econômicas ocorridas no Brasil no início do século XX e com a construção do Porto de Santos e 

da ferrovia D. Pedro II, São Luis do Paraitinga deixou de ser local de passagem e ficou 

estacionada à margem da economia do Vale. Pequenas atividades econômicas ainda surgiram no 

período pós-café no século XX, como a lenha na década de 60 e o gado leiteiro na década de 70 e 

80 durando curtos períodos de tempo e resultando em um imobilismo econômico para o 
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município (PRADO SANTOS, 2010). Como reflexo da economia do café, restaram em São Luis 

um grande acervo arquitetônico composto por casas térreas e casarões dos séculos XVIII e XIX, 

estes tombados pelo CONDEPHAAT em 1982. 

Historicamente São Luis do Paraitinga sempre foi terra de pequenos agricultores com uma 

produção baseada em gêneros de primeira necessidade com intuito de suprir as próprias 

necessidades e realizar pequenos comércios com o excedente da produção. Além do que, São 

Luis do Paraitinga tem suas raízes fundadas nas tradições e culturas locais com forte apego às 

coisas da terra, tendo recebido o nome de último reduto caipira por conseqüência de tal 

enraizamento (BRANDÃO, 1995). 

Observa-se, no entanto, que os acontecimentos e o estado de crise e pouco 

desenvolvimento da agricultura local (seja ela do município ou regional) se circunscreve em um 

processo de crise mundial da agricultura de subsistência e de pequenos proprietários em nome do 

desenvolvimento de uma agricultura de maior vulto e com características de agronegócio 

(PORTO-GONÇALVES, 2006). 

Atualmente o município conta com um potencial turístico e está inserido na produção 

mundial de eucalipto, além de manter baixa produtividade agrícola em gêneros como o gado 

leiteiro, cebola, milho, feijão e pecuária de corte. Sua população decresceu no ano de 2010, pois 

estava estimada em 10.908 habitantes em 2007 (IBGE, 2007) e no ano de 2010 passou a ter 

10.400 divididos em 4.217 habitantes na zona rural e 6.183 habitantes na zona urbana (SEADE, 

2009). Possui uma densidade habitacional de 16,83 habitantes por Km2 (SEADE, 2009). A taxa 

de urbanização do município gira em torno de 59,45% (SEADE, 2009). De acordo com o 

SEADE o município possui um PIB de R$ 74.067.000,00 sendo seu PIB per capta de R$ 

6.896,03 (SEADE, 2009). O IDH estimado do município gira em torno de 0,755 (PNUD, 2000). 

 

8.2 O Eucalipto e o Município 

 

 Entre as décadas de 60 e 70 a área de São Luis do Paraitinga, mais especificamente sua 

zona rural, foi mapeada como possível local de desenvolvimento da silvicultura (SÃO PAULO, 

1978). De acordo com o plano do Macro-eixo Paulista (1978), na região do Alto Vale do Paraíba, 

este avalia as condições hídricas e topográficas desta região e a recomenda para a atividade da 

silvicultura. O plano destaca o seguinte aspecto: 
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A característica fundamental deste ambiente é a presença de numerosas nascentes de rio, entre 
eles os formadores do Paraíba. As condições climáticas apresentam-se bastante heterogêneas 
predominando o tipo mesotérmico, porém, com temperaturas mais amenas do que no conjunto 
anterior, condicionadas pelas maiores altitudes. Nessa área verifica-se, ainda, a presença de uma 
curta estação seca, de um a dois meses – Julho/Agosto – que ao lado de condições pedológicas 
pouco favoráveis, que pela declividade superior a 40%, quer pelo acentuado processo de erosão, 
limita o desenvolvimento das atividades agrícolas. No entanto, é possível, com restrições, sua 
utilização com pastagens e silvicultura, desde que sejam empregadas técnicas conservacionistas 
(SÃO PAULO, 1978, p.4). 
 

Pressupõe-se que tal plano possa ter sido construído como uma resposta a um 

mapeamento realizado pela FAO na década de 50, pois, segundo informações obtidas no site 

oficial da organização, esta já na década de 50 apontava a região da América do Sul como sendo 

uma região com grande potencial para o desenvolvimento de uma silvicultura baseada na 

plantação de florestas com intuitos comerciais (FAO, 1964). Este aspecto ainda é corroborado por 

outro relatório apresentado no ano de 2001 onde a organização recomenda, com vistas na 

produção mundial de madeira com intuito mercadológico, quanto a necessidade de um 

reordenamento do setor florestal mundial num cenário de longo prazo, deixando claro qual o 

papel das florestas nativas ao redor do mundo (como seqüestro de carbono, manutenção de solos, 

controle do regime hídrico, manutenção da paisagem, conservação da biodiversidade e 

aproveitamento do ecoturismo) e atentando para o incremento mundial no consumo de madeira 

que será atribuído não às florestas nativas, mas principalmente ao setor de cultivo intensivo de 

florestas. No presente relatório da FAO o Eucalipto e o Pinus ganham destaque por seu processo 

de desenvolvimento rápido e com alta produção que pode atender as demandas das indústrias por 

este tipo de fibra. Aponta também, novamente, as regiões tropicais e subtropicais como regiões 

de expansões de desenvolvimento de monoculturas como o Eucaliptos e o Pinus, especialmente o 

Brasil e o Chile (FAO, 2001). 

À partir da década de 70 o município inicia o plantio do eucalipto para a produção de 

pasta de celulose impulsionado pela presença de duas grandes empresas exportadora de pasta de 

celulose. A disponibilidade de terras agricultáveis e de boa qualidade, além do preço atraente, de 

mão de obra barata e disponível e apoio e financiamento por parte do governo permitiu uma 

expansão do plantio do eucalipto no município. Considerando-se um período de análise de 20 

anos entre os anos de 1990 e 2009 o município produziu em torno de 2.151.811 m3 de toras de 

madeira de eucalipto destinadas à produção de pasta de celulose (SIDRA, 2008). As variações 
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ocorridas no período considerado, Figura 17, podem ter origens em fatores climáticos, 

pedológicos, hidrológicos, relativos à legislação ambiental aplicada pelo município, ou pelos 

ciclos de corte, rebrota e replantio do eucalipto. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 17 – Toras de eucalipto em m3 entre 1990 e 2009; 

 

A produção de eucalipto está distribuída pelos bairros rurais do município de acordo com 

a Tabela 5 que foi elaborada por ordem decrescente de hectares plantados e pode ser comparado 

através da Figura 18 também em ordem decrescente de hectares plantados. Ressalta-se que os três 

últimos bairros representados na Figura 18 pertencem ao distrito de Catuçaba e por tal motivo 

foram colocados no final do gráfico, fora da ordem de classificação. 

 

 
Figura 18 – Área em ha de eucalipto por bairros na zona rural de São Luis do Paraitinga 
Fonte: Casa da Agricultura de São Luis do Paraitinga, 2011 
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O volume de eucalipto plantado no município absorveu extensões crescentes de terras ao 

longo do período considerado, adentrando cerca de 20 km pela zona rural do município e 

chegando a ocupar um total de 12,5% das terras agricultáveis, podendo ainda ser visto margeando 

a zona urbana (AB´SÁBER, 2010). Do total da área do município de São Luis do Paraitinga, 

estimada em 61.715 ha (IBGE, 2007), a década de 1990 ocupou 8,95% com o plantio de 

eucalipto totalizando cerca de 5.527 ha (SÃO PAULO, 1996). Durante a década de 2000 o 

montante ocupado pelo eucalipto no município de São Luis do Paraitinga foi de 

aproximadamente 7.836 ha de área plantada correspondendo à 12,70% de sua área total (SÃO 

PAULO, 2008). A Figura 19 apresenta a evolução da área plantada no período considerado 

segundo o critério de contabilização do Levantamento de Unidades de Produção Agropecuária – 

LUPA (SÃO PAULO, 2008).  
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Figura 19 – Evolução do Eucalipto em ha no Município de São Luis do Paraitinga; 
Fonte: SÃO PAULO, 2008.  
 

Valores apresentados por Arguello (2010) e Cantinho, Salgado e Batista (2011) diferem 

dos valores apresentados pelo LUPA em relação área limite de unidade de produção, que no caso 

da LUPA pode extrapolar a área do município. Entretanto o mapeamento realizado por Arguello 

(2010) e Cantinho, Salgado e Batista (2011) apontam na mesma direção do incremento da área 

plantada com eucalipto. Tais valores estão apresentados na Figura 20 e expressam os valores em 

hectares. 
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Figura 20 – Área plantada com eucalipto entre 2000 e 2010; 
Fonte: Arguello (2010) e Cantinho, Salgado e Batista (2011). 

 

A Figura 21 apresenta a variação da população rural no mesmo período demonstrado 

pelas Figuras 19 e 20 e observa-se um sentido inverso das dinâmicas de crescimento da área 

plantada com eucalipto em relação ao decréscimo da população rural. Enquanto as áreas 

plantadas na zona rural cresciam, a população rural no mesmo período diminuiu (SEADE, 2009).  

 

 

 

 
 
 
 
 

Figura 21 – Evolução da População Rural e Urbana no Município de São Luis do Paraitinga; 
Fonte: SEADE, 2009  
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As diminuições nas taxas de população da zona rural do município podem ter diversas 

razões que contribuíram para tal ocorrência. Entre estas razões citam-se a movimentação histórica 

em função da busca de novos mercados potenciais de trabalho, bem como novos espaços para 

estudos ou lazer (BRANDÃO, 1995). As perdas na produção leiteira por razão da saída da 

cooperativa de leite na década de 1990 e o abandono de diversas culturas, sejam por condições 

econômicas ou não, também podem ter sido fatores que, de uma forma direta ou indireta, 

contribuíram para a diminuição dos contingentes rurais. Salienta-se, no entanto, que a presença 

do eucalipto na região rural de São Luis do Paraitinga também foi fator potencial do crescente 

êxodo rural ocorrido nos anos apresentados na Figura 21 (AB´SABER, 1990). Neste caso 

entende-se o êxodo rural como sendo um fator resultante de um processo de monocultura e de 

concentração fundiária em torno de uma produção voltada à exportação. Assim temos em Ribeiro 

(2008) os seguintes dizeres: 

 

[...] No Brasil vários processos já referidos, sobretudo o monopólio da terra e a 
monocultura, promovem a expulsão da população do campo [...] Conforme se vê, 
vivemos um dos mais violentos êxodos rurais, tanto mais grave porque nenhuma cidade 
brasileira estava em condição de receber esse contingente [...] Sua conseqüência foi a 
miserabilização da população urbana [...] (p.181-182) 
 

 

8.3 Conflitos Gerados pela Monocultura do Eucalipto no Município 

 

A contínua expansão da área de eucalipto plantada no município de São Luis do 

Paraitinga trouxe conseqüências de ordem socioeconômicas e ambientais para as populações 

locais (FARIAS, 2008). As empresas que plantam eucalipto no município, provavelmente 

oferecem valores monetários atrativos tanto para a compra de terras quanto para o arrendamento 

das mesmas. Estes valores podem atender às necessidades da população rural num dado momento 

e numa dada realidade espacial, porém existe a possibilidade de se tornarem menos significativos 

com a tendência destas pessoas mudarem-se para áreas urbanas. Este aspecto contribui para o 

êxodo rural das pessoas que vivem nas comunidades rurais e que executam as mais diversas 

atividades econômicas e que, por conseguinte fazem girar a economia local. Os valores pagos 

pelo arrendamento das terras funcionam de forma temporária até que os ciclos ou rotações de 

corte do eucalipto cheguem ao seu final, o que pode acontecer até o máximo de 21 anos 
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(RIBASKI, 2003). Outro aspecto é a geração de empregos que supostamente traz benefícios ao 

município. Dois pontos podem ser ressaltados: primeiro que, de acordo com Barros (2009), a 

quantidade de empregos oferecida é baixa e em sua maioria ocupa pessoas de fora do município 

que trabalham em regime terceirizado para realizar a plantação e outras atividades dentro das 

fazendas. O segundo ponto é o problema da habitação destinado a esses trabalhadores que quase 

sempre ocupam as periferias da cidade alterando as dinâmicas socioculturais do município e 

acarretando mais ônus aos sistemas educacionais e de saúde disponíveis à população local 

(BARROS, 2009). 

Outra observação é a pré-existência de comunidades economicamente ativas no entorno 

do município. A produção agropecuária destas comunidades anteriormente a chegada e expansão 

do eucalipto, produzia movimentação do comércio e da economia local através de múltiplas 

interações entre o sistema de produção agropastoril e a necessidade de abastecimento das diversas 

comunidades e dos insumos utilizados na produção (BRANDÃO, 1995). Além deste fato, o 

município ainda abastecia o comércio regional com diversos produtos oriundos destas atividades 

que diminuiu em termos quantitativos em função do uso da terra para a produção do eucalipto. A 

Figura 22 ilustra tal situação em relação à produção de leite entre os anos 1990 e 2009. No início 

do período de análise, ou seja, em 1990, a produção de leite no município era de 

aproximadamente 7.300 mil litros que se manteve estável com pequenas baixas nos anos 

subseqüentes da década de 1990 (SEADE, 2009). No segundo período de análise partindo do ano 

de 2000, a produção de leite no município estava em aproximadamente 3.310 mil litros se 

mantendo abaixo do valor apresentado em 1990 e vindo a recuperar-se somente em 2008 com a 

produção de 7.783 mil litros (SEADE, 2009). Em 2009 a produção de leite no município era de 

7.033 mil litros (SEADE, 2009).  

 

 
Figura 22 – Produção de Leite em São Luis do Paraitinga; 
Fonte: SEADE, 2009.  
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 Observa-se acentuada queda na produção do leite no município entre 1998 e 2001 em 

relação aos anos anteriores e posteriores. Esse fato deveu-se em grande parte ao fechamento no 

ano de 2007 da Usina de Leite instalada em São Luis do Paraitinga que, segundo a Casa de 

Agricultura do Município, deveu-se à políticas internas da Usina de Leite. Diversos proprietários 

de terras que possuíam gado leiteiro, em sua maioria composta de pequenos proprietários, viram-

se impossibilitados de escoar a produção para outros locais em virtude de infra-estrutura 

inadequada para este fim, como estradas de rodagem, meios de transporte, aumento do custo em 

função da distancia entre outros. Nota-se no período posterior a esse ajuste, que foi do ano de 

2002 em diante, que houve aumento significativo da produção de leite retornando aos patamares 

de 1996. Esse novo incremento deu-se aos ajustes de infra-estrutura e do estabelecimento de uma 

localidade mais próxima para a entrega do produto que foi uma cooperativa de Leite localizada 

em uma cidade próxima a São Luis do Paraitinga, neste caso Taubaté. 

 Outro ponto a ser considerado no período de análise foi a produção de feijão apontada 

pelo município. Segundo o SEADE (2009), a comercialização do grão no período de análise foi 

de 252 toneladas em 1990 e 262 toneladas em 2000. A produção anual demonstrou apenas dois 

anos com valores acima do produzido no ano de 1990 e nos anos da década de 2000 a produção 

caiu para valores bem abaixo do valor produzido em 1990. A Figura 23 apresenta os valores 

produzidos no período. 

 

 
Figura 23 – Produção de Feijão em São Luis do Paraitinga; 
Fonte: SEADE, 2009.  

 

A queda acentuada da produção de feijão deu-se, segundo a Casa de Agricultura de São 

Luis do Paraitinga, em sua maior parte pela ausência de mão de obra no campo que se deslocou 

em função da situação econômica desfavorável do município e da falta de ofertas de empregos. 

Esta mão de obra se deslocou em sua maioria para núcleos urbanos fora do município como é o 
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caso de Taubaté, Ubatuba, São José dos Campos e Caçapava. Os motivos deste deslocamento 

foram em sua maioria relacionados à busca de melhores oportunidades de trabalho.  

No caso da produção de milho no município no mesmo período de análise, observa-se 

uma repetição na queda da produção e a Figura 24 apresenta os valores ano à ano. Pelos dados 

apresentados observa-se que em 1990 a produção de milho girava em torno de 3.000 toneladas 

caindo para aproximadamente 810 toneladas em 2000 e aumentando para 1.476 toneladas em 

2007 (SEADE, 2009). A análise entre os anos dos períodos analisados demonstra uma queda 

constante da produção do milho, sendo que os anos posteriores à 1990 não conseguiram 

ultrapassar ou igualar o ano de 1990 em termos de produção de milho. 

 

 
Figura 24 – Produção de Milho em São Luis do Paraitinga; 
Fonte: SEADE, 2009.  

 

Notou-se no caso da queda de produção do milho argumentos idênticos aos apresentados 

para a queda da produção de feijão pelo município. 

Dados históricos obtidos à partir de levantamentos do IBGE apontam paras as mesmas 

variações nas produções de gêneros agrícolas cultivados no município de São Luis do Paraitinga. 

Para determinados produtos agrícolas foi possível realizar levantamentos à partir da década de 

1970 e comparar sua evolução com os períodos de análise do presente trabalho. A Figura 25 

destaca os principais produtos agrícolas cultivados no município na década de 1970 e suas 

quantidades em kg/ha (Kilograma por Hectare), exceto no caso da Banana e da Laranja que estão 

expressos em cachos/ha e frutos/ha respectivamente. Os produtos agrícolas apresentados na 

Figura 25 são os que foram encontrados no levantamento histórico realizado pelo IBGE não 

significando que não houve outros produtos no município no mesmo período em questão. A 

medida em hectares utilizada para a produção de tais gêneros pode ser observada na Tabela 6 

juntamente com outras informações necessária ao entendimento da situação na década de 1970. 
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Tabela 6 – Itens agrícolas no Município em 1973 

 
Fonte: IBGE, 1973.  
 

 Ressalta-se que os valores expressos para a produção de Banana e de Laranja no período 

estão expressos em 1.000 cachos e 1.000 frutos respectivamente. 

 

 
Figura 25 – Principais Produtos Agrícolas em São Luis do Paraitinga em 1973; 
Fonte: IBGE, (1973-2000)  
 

Já no período subseqüente, em 1980, os produtos plantados ou comercializados pelo 

município de São Luis do Paraitinga estão representados em quantidades na Figura 26 que 

apresenta os valores nas mesmas unidades de medida da Figura 25. Percebe-se a presença de 

itens que não estavam presentes no período anterior, sendo estes: o Limão, a Tangerina e o 

Tomate. 

 

 
Figura 26 – Principais Produtos Agrícolas em São Luis do Paraitinga em 1980; 
Fonte: IBGE, (1973-2000) 
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 Pelos dados apresentados na Figura 26, nota-se a inexistência de valores para o item 

Cebola que no ano em referencia não apresentou valores de produção ou de comercialização. Os 

percentuais de crescimento ou decréscimo das culturas foram os seguintes: 60% para o Alho, 

4,17% para o Arroz, 9% para a Banana, 33,33% para a Cana de Açúcar, decréscimo de -13,49% 

para o Feijão, 33,54% para a Laranja, decréscimo de -25% para a Mandioca e decréscimo de -

4,15% para o Milho. Os percentuais foram calculados em relação à produção de 1973. 

 Para o período de 1990 a Figura 27 apresenta os valores da produção agrícola do 

município de São Luis do Paraitinga. No período o item Cebola também não apresenta valores de 

produção ou comercialização. 

 

 
Figura 27 – Principais Produtos Agrícolas em São Luis do Paraitinga em 1991; 
Fonte: IBGE, (1973-2000).  

 

 

 Observa-se com os dados apresentados pela Figura 27 que ocorreu variações nos valores 

obtidos de produção agrícola em relação à períodos anteriores. As taxas de crescimento ou 

decréscimo dos itens foram calculadas com base em 1973 (ano referência) e demonstradas as 

variações em relação ao período anterior, ou seja, 1980. A Tabela 7 apresenta as taxas de 

crescimento / decréscimos, obtidas durante o período em questão. 
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Tabela 7 – Comparativo de Produção Agrícola ano 1991 

 
Fonte: IBGE (1973-2000).  

 

 Em relação ao período de 2000 a Figura 28 apresenta os valores obtidos na produção dos 

itens agrícolas no município de São Luis do Paraitinga. Ressalta-se que diversos itens não estão 

presentes por não apresentarem ou produção ou comercialização dos mesmos durante o período 

em questão. 

 

 
Figura 28 – Principais Produtos Agrícolas em São Luis do Paraitinga em 2000; 
Fonte: IBGE (1973-2000)  

 

 Pelos dados apresentados na Figura 28 observa-se que ocorreram variações nas taxas de 

crescimento e decréscimo. Estas taxas ficaram mais acentuadas quando se compara as produções 

do ano 2000 com o período anterior 1991. As taxas de crescimento ou decréscimo estão 

apresentadas na Tabela 8. 

 



74 

 

Tabela 8 – Comparativo de Produção Agrícola ano 2000 

 
Fonte: IBGE (1973-2000)  

 

 Observa-se pelos dados apresentados na Tabela 8 que apenas três produtos agrícolas 

obtiveram taxas positivas de variação em relação ao período anterior, sendo estes produtos o 

Feijão, a Laranja e o Tomate. 

 Para o ano de 2007, configurando o último período de análise, vamos ter apenas cinco 

produtos agrícolas produzidos ou comercializados pelo município de São Luis do Paraitinga 

conforme apresentado na Figura 29.  

  

 
Figura 29 – Principais Produtos Agrícolas em São Luis do Paraitinga em 2007; 
Fonte: SEADE (2009).  

 

 Observa-se pelos dados apresentados na Figura 29 que ocorreram variações nas produções 

agrícolas em comparação com os períodos anteriores de análise. A Tabela 9 apresenta tais 

variações em taxas de percentuais tanto de crescimento quanto de decréscimo. 
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Tabela 9 – Comparativo de Produção Agrícola ano 2007 

 
Fonte: SEADE (2009).  

 

 Pelos dados apresentados nas Tabelas e Figuras provindas de dados históricos do IBGE e 

SEADE, observou-se uma involução da produção agrícola no município nos períodos 

considerados podendo-se notar o desaparecimento de determinadas culturas do município. 

Produtos que serviam de sustentação econômica à zona rural demandando mão de obra e 

promovendo relações socioculturais e relações socioeconômicas não existem mais. As terras 

foram ocupadas por outras culturas que variam do desenvolvimento de pastagens ao plantio de 

eucalipto. Entende-se que são diversos os motivos pelos quais determinadas culturas agrícolas 

deixaram de ser cultivadas, entretanto percebe-se aumento quantitativo do plantio de eucalipto 

nos períodos em que ocorreu a queda na produção agrícola pela zona rural do município e este 

aumento teve continuidade, permanecendo em períodos posteriores. Pelas discussões promovidas 

até o momento pelos diversos autores apresentados na fundamentação teórica do presente 

trabalho, percebe-se que este crescimento na produção é um sintoma da agricultura capitalista 

que se estabelece para atender demandas externas aos locais onde são implementadas. A isso 

soma-se a desintegração das relações entre as comunidades rurais por conta do desaparecimento 

de produtos, dos deslocamentos de mão de obra e do estabelecimento de uma monocultura 

capitalista sem relação com as tradições das comunidades locais. 

 

8.4 Conflitos de Ordem Sociocultural 

 

Nos bairros da zona rural de São Luis do Paraitinga, onde ocorre a produção de eucalipto, 

outros conflitos de ordem cultural e social se fazem presentes. Este é o caso do bairro do 
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Alvarenga onde moradores se queixam do esvaziamento do bairro em função da chegada do 

eucalipto que alterou a dinâmica da produção e reprodução de costumes antigos como as práticas 

religiosas e o intercâmbio entre as famílias que ali residiam (BARROS, 2009). Segundo 

entrevista realizada com o Sr. Marcelo Toledo (historiador e ex-vereador do município de São 

Luis do Paraitinga), as pessoas viviam como agregados das fazendas de pecuária e organizavam 

diversas festas nos povoados onde se juntavam e interagiam trocando experiências e notícias. 

Existe, no entanto, um sentimento de enraizamento das pessoas que habitam estes bairros 

acompanhado de um saudosismo que segundo aponta Brandão (1995) faz parte da personalidade 

e da cultura dos moradores de São Luis do Paraitinga ou como o próprio autor denomina como 

sendo uma “cultura caipira”. Todavia, a chegada do eucalipto à estes bairros pode ter gerado 

alterações nas dinâmicas de relacionamento do trabalhador rural com a terra e com as ligações 

que o trabalho na terra produzia, incluindo-se ai os relacionamentos culturais e tradicionais da 

vivencia entre os habitantes de uma mesma comunidade. Com freqüência, a monocultura de uma 

determinada espécie tem o poder de alterar as formas tradicionais de relacionamentos com a terra, 

pois esta se presta a uma racionalidade criada para atender interesses específicos não levando em 

conta os relacionamentos e os custos sociais de sua implantação (SANTOS; SILVEIRA, 2004; 

PORTO-GONÇALVES, 2006). 

Outro conflito de ordem sociocultural, segundo comunicado verbal do Sr. Donizette José 

Galhardo Agrimensor da Casa da Agricultura de São Luis do Paraitinga em Agosto de 2010, está 

ligado as interferências que o transporte das toras de eucalipto causam aos moradores e aos 

poucos acontecimentos festivos que ainda ocorrem na região (passagem de caminhões em dias 

festivos). Além destas interferências o tráfego dos equipamentos pesados acabam causando danos 

às estradas que são utilizadas para escoamento da produção agropecuária e preocupam os 

moradores com relação às casas próximo às estradas de acesso como, por exemplo, o distrito de 

Catuçaba. A lei municipal número 1.135 de 18 de agosto de 2004 proíbe o trafego de caminhões 

e carretas acima de 03 eixos nas ruas do distrito de São Pedro de Catuçaba. Mesmo com a 

aplicação da referida lei ainda persiste a preocupação por parte dos moradores conforme Figura 

30.  
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Figura 30 – Informe na entrada do distrito de São Pedro de Catuçaba; 
Fonte: Barros, (2009). 

 

Segundo De La Torre (2008), a contaminação de nascentes através de produtos químicos, 

como o desfolhante “mata mato roundup”, utilizados na capina química é outro problema que 

preocupa os moradores de bairros da zona rural. Casos de danos à saúde relacionada com a 

contaminação de nascentes de água em entorno de propriedades foram detectados na zona rural. 

Tais casos foram levados à julgamento pela defensoria pública de Taubaté através do processo 

000119/2007. 

 Outro ponto passível de conflitos socioambientais com influencia direta do eucalipto é a 

interferência no patrimônio arquitetônico do município de São Luis do Paraitinga. Segundo Hirt e 

Castrogiovanni (2007), a silvicultura do eucalipto tende a descaracterizar a paisagem trazendo 

prejuízos para o turismo local. São Luis do Paraitinga é um município tombado pelo 

CONDEPHAAT como Patrimônio Histórico Nacional devido ao valor arquitetônico de suas 

construções, sobretudo no centro urbano do município. A conservação de uma paisagem 

construída durante períodos históricos significativos e mantida como representativo da própria 

história da comunidade e como meio de obtenção de renda, pode agora ver-se modificada pelas 

demandas de papel e celulose distantes das realidades e das necessidades dos habitantes do 

município. Esta expansão, da plantação do eucalipto pelo município, já se faz presente às beiras 

do urbano dando novos contornos ao conjunto de obras arquitetônicas o que pode trazer prejuízos 

econômicos e culturais relacionado ao potencial turístico do município. A Figura 31 apresenta o 

centro histórico e as plantações do eucalipto próximo aos casarões do município. 
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Figura 31 – Proximidade do eucalipto junto ao patrimônio histórico do município; 
Foto: Rezende, 2009. 

Os aspectos promotores de conflitos descritos no presente trabalho serviram como base de 

argumentos para a Defensoria Pública de Taubaté intentar Ação Civil Pública, com Pedido de 

Liminar contra as empresas que plantam eucalipto no município de São Luis do Paraitinga, contra 

o próprio município e contra o Estado de São Paulo no ano de 2008 (DE LA TORRE, 2008). O 

estipulado na presente ação contra as partes está descrito como: 

 

Tornar definitivos os efeitos das liminares e condenar a empresa de monocultivo 
comercial demandada a não realizar quaisquer transportes de eucalipto pelas vias 
públicas internas do distrito de Catuçaba tão pouco pela debilitada rodovia Abílio 
Monteiro de Campos, devendo a mesma construir rotas alternativas de transporte da 
massa de eucaliptos após a realização de aprofundados Estudos de Impacto 
Socioambiental, guarnecidos com os devidos Relatórios de Impacto Ambiental 
(EIA/RIMA), aparelhados com as respectivas audiências públicas, onde deverão ser 
indicados os instrumentos alternativos de transporte fora dessas rotas, a serem erigidos à 
suas expensas, como condição do corte e transporte dos eucaliptos cultivados nos 
entornos do Distrito Urbano referido, tudo sob sujeição à multas diárias como acima 
postulado (DE LA TORRE, 2008, p.50). 

 

Sobre o município de São Luis do Paraitinga a ação pede que seja julgado procedente o 

seguinte aspecto: 
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A condenação do Município para que intensifique a fiscalização do transporte de 
eucaliptos nas vias do Distrito de Catuçaba e nas vias municipais adjacentes, impedindo 
a degradação dos equipamentos públicos de transporte pelos abusos cometidos pela ré no 
tocante ao transporte de eucaliptos, e para efetivar sua obrigação de preservar o 
patrimônio histórico, cultural e ambiental do município, profundamente ameaçado pelos 
sérios impactos socioambientais defluentes do corte e transporte dos vastos eucaliptais, 
cultivados até agora impunemente, pela empresa demandada em franca conivência com 
os gestores locais, sob pena de multa diária no valor de R$ 15.000,00 (quinze mil reais) 
em caso de descumprimento à ordem judicial, sem prejuízo da responsabilização 
criminal dos gestores municipais em caso de descumprimento (DE LA TORRE, 2008, 
p.51). 

 

E por último, porém não menos importante, a ação pede que seja julgado procedente em 

relação ao Estado de São Paulo o seguinte aspecto: 

 

A condenação do Estado de São Paulo, através de sua omissa Secretaria de Meio 
Ambiente, a emitir licença ao cultivo de eucalipto na Fazenda Sertãozinho II e outras, 
localizadas nas adjacências de Catuçaba, condicionando tal licenciamento à confecção, 
pela ré, de Estudos de Impacto Socioambiental, com audiências públicas, como ordenam 
as incontáveis normas afrontadas, relacionadas nesta peça, também sob sujeição de 
multas diárias na forma postulada nos tópicos antecedentes, sem prejuízo da sujeição de 
seus gestores à responsabilização por delito de desobediência (DE LA TORRE, 2008, 
p.51). 

 

Há ainda outras demandas com relação às empresas que plantam o eucalipto no município 

bem como com relação ao município e ao Estado de São Paulo. A completa exigência da ação 

civil contra as empresas, o município e o Estado de São Paulo pode ser vista no anexo B do 

presente trabalho. 
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9 PESQUISA DE CAMPO E MAPA COMPARATIVO DO USO DO SOLO 

 9.1 Aplicação do Questionário Socioeconômico 
 

 A pesquisa de campo foi realizada no entorno rural do município de São Luis do 

Paraitinga com o objetivo de mapear as produções e transações econômicas e quais seus 

desdobramentos em relação ao município e em relação à presença do eucalipto na região rural do 

município. O questionário aplicado foi composto de 19 questões fechadas que indagavam sobre 

as produções agrícolas e possíveis impactos da monocultura do eucalipto nas propriedades 

próximas aos locais de produção agropecuária. A pesquisa socioeconômica foi realizada entre os 

dias 05 e 24 de Junho de 2011 e abrangeu 130 propriedades da zona rural do município de São 

Luis do Paraitinga. Não houve, no entanto plena aceitação na participação da pesquisa 

socioeconômica por parte de alguns proprietários de terra em bairros específicos da zona rural do 

município de São Luis do Paraitinga. Obteve-se assim um número final na ordem de 76 

entrevistados. A Tabela 10 detalha os bairros atingidos pela pesquisa, a quantidade de pesquisa 

realizada em cada bairro e o percentual de respostas obtidas em cada bairro. O número de 

pesquisas distribuído pelos bairros rurais do município levou em consideração a área de eucalipto 

plantada em cada bairro rural.  

 

Tabela 10 – Distribuição da Pesquisa Socioeconômica por Bairro Rural 

 
Fonte: Dados obtidos pelo próprio pesquisador. 
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 O método de obtenção das respostas dos questionários foi a abordagem direta realizando 

em primeiro lugar uma explicação dos objetivos do questionário a ser aplicado e confirmando a 

predisposição do proprietário em atender à solicitação requerida. Foi informado ao entrevistado 

que todas as perguntas formuladas passaram por um crivo do comitê de ética da instituição de 

ensino à qual o questionário está vinculado. O passo seguinte foi o de obter a assinatura no 

Termo de Consentimento Livre e Esclarecido por parte do entrevistado e por parte do presente 

pesquisador. 

 Ocorreu em algumas ocasiões, da pesquisa ser aplicada em grupos quando houve reunião 

de alguns proprietários de diversos bairros da zona rural na Casa da Agricultura do município de 

São Luis do Paraitinga. Neste caso contou-se com a colaboração do Sr. Donizette José Galhardo 

que se propôs a distribuir os formulários de pesquisa e colher as respostas junto aos proprietários 

de terra da região. Ressalta-se, entretanto, que o processo de pesquisa colhe opiniões sem no 

entanto preparar os pesquisados de modo adequado, pois conforme nos informa Sachs (2007): 

 

[...] um conjunto significativo de opiniões só pode ser coletado depois de um longo 
processo, no qual o povo é estimulado a considerar novas alternativas e a compreender 
suas conseqüências. A abertura do leque de opções deve acompanhar a abertura do leque 
de opiniões (SACHS, 2007, p.50). 

 

 O conjunto de questões criadas e que foram aplicadas na zona rural do município de São 

Luis do Paraitinga, teve como objetivo básico o entendimento das microrelações que ocorrem e 

que se sustentam no campo. Estas relações, por conseguinte, são um dos fatores de 

estabelecimento e fixação do homem no campo, juntamente com o apego à terra, os costumes e 

as tradições, entre outros. A construção de uma identidade que perdure e que torne possível sua 

transferência de geração para geração, ocorre no contato mútuo entre os membros de uma 

comunidade realizando suas trocas simbólicas e materiais e destes com o meio que os cerca 

(LEFEBVRE, 2006). Nas palavras de Lefebvre lê-se: [...] “A memória conta realmente para os 

indivíduos, as coletividades, as civilizações, só se mantiver junto a marca do passado e o projeto 

do futuro” [...] (LEFEBVRE, 2006, p.19) 

 

 Na mesma linha entende-se que o lugar e suas paisagens, características e interconexões 

são fundamentos no estabelecimento de relações duradouras entre as comunidades e que a quebra 

desses fundamentos perturbam o modo de vida e geram uma nova produção do espaço diferente 
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da que existia. Esta recriação do espaço carregada com símbolos inseridos verticalmente no lugar 

pode ser geradora de conflitos, especialmente entre os que ainda se mantém fiel às tradições 

adquiridas. Lefebvre em sua passagem faz a seguinte menção: [...] “O lugar estipulava o papel. O 

equilíbrio da comunidade exigia virtudes, o respeito, a submissão, o costume percebido como 

absoluto” (LEFEBVRE, 2008, p.88).   

 

 Nesta seqüência de pensamento é que procurou-se estabelecer as perguntas pertinentes ao 

questionário socioeconômico para o presente trabalho. 

 A questão da pesquisa com relação ao tipo de atividade desenvolvida na propriedade 

permite entender de que maneira o produtor rural utiliza os recursos naturais presente em sua 

propriedade e de que maneira ele está ocupando o solo. A Figura 32 apresenta os percentuais 

obtidos na pesquisa em relação a este item. 

  

 
Figura 32 – Percentuais obtidos do tipo de atividade desenvolvida; 
Fonte: Construído à partir de dados obtidos na pesquisa de campo. 

  

Pelos dados apresentados na Figura 32 observa-se que o maior percentual de utilização do 

solo é com a pecuária leiteira que obteve 50% seguida pela utilização para pecuária de corte com 

27,27% e pela utilização em agricultura de subsistência com 13,64% das respostas. Por último 

tem-se a utilização do solo para o desenvolvimento de hortaliças com 9,09%. 

 O segundo item do questionário refere-se a regularização fundiária da propriedade e a 

Figura 33 demonstra os resultados obtidos nesta questão. 
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Figura 33 – Regularização Fundiária das Propriedades; 
Fonte: Construído à partir de dados obtidos na pesquisa de campo. 

 

 Pelos dados apresentados na Figura 33 pode-se observar que a grande maioria das 

propriedades possui regularização junto a órgãos públicos não sendo originária de posse ou de 

ocupação. Em sua maioria possuem título definitivo com 54,55% ou foram comprados com 

obtenção de escritura publica 40,91%. Houve ocorrência de arrendatários com 4,55% dos 

entrevistados. 

 O item referente ao tempo de atuação dentro da propriedade foi um item deixado em 

aberto, não estipulando um sistema de respostas. Entretanto utilizou-se um esquema de definição 

de anos entre 0-10, 10-20, 20-30 e acima de 30 apenas para facilitar a tabulação dos dados 

obtidos. A Figura 34 demonstra o tempo de atuação nas propriedades. Observa-se neste caso que 

a maioria dos entrevistados ficou entre 0-10 anos com um percentual de 36,36% seguido pelos 

proprietários que atuam na propriedade acima de 30 anos com 27,27% dos entrevistados. Na 

faixa de 10-20 e 20-30 obteve-se percentuais idênticos com 18,18%. Este item refere-se à 

convivências e relacionamentos duradouros com a terra e pretendia-se também, entender se os 

entrevistados já estavam na propriedade quando da chegada do eucalipto à região de São Luis do 

Paraitinga. Se assim o fosse, possivelmente houve um acompanhamento dos desdobramentos da 

entrada do plantio do eucalipto próximo às suas propriedades ou mesmo nas próprias. 

 

 
Figura 34 – Tempo de moradia ou atuação na propriedade; 
Fonte: Construído à partir de dados obtidos na pesquisa de campo. 
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 O item referente ao tamanho da propriedade em alqueires foi utilizado para que se tenha a 

noção do tipo de propriedade em questão e o perfil do proprietário, identificado se o mesmo é 

grande ou pequeno proprietário de terras. A Figura 35 representa o percentual de tamanho das 

propriedades distribuindo as mesmas em escalas de 1-10, 10-20 e acima de 20 alqueires. Nota-se 

pelos valores apresentados na Figura 35 que a faixa compreendida entre 10 e 20 alqueires é a 

escala dominante representando 45,45% dos entrevistados. Logo em seguida a faixa dos acima de 

20 alqueires com 36,36% dos entrevistados. A faixa que compreende de 1 a 10 alqueires 

representou 18,18% dos entrevistados. Conclui-se pelos dados que o dominante não é o grande 

proprietário de terras e sim uma formação que vai do pequeno ao médio proprietário.  

O fato de predominar na zona rural do município pequenos e médios proprietários rurais, 

aponta para uma relação mais próxima entre as comunidades rurais estabelecidas propiciando 

trocas simbólicas e econômicas mais ágeis e mais contundentes. As relações socioculturais, os 

problemas do dia a dia, as diversas tradições transmitidas entre outros aspectos são em parte 

facilitadas quando estabelecidas em pequenas comunidades que se intercomunicam (BRANDÃO, 

1995).  

A presença de grandes proprietários de terras e conseqüentemente da grande propriedade 

rural pode indicar, além da mecanização da agricultura com utilização dos compostos químicos, 

um processo de concentração fundiária com deslocamentos de populações rurais e quebra de 

relações pré-existentes tanto social quanto de apego à terra (PORTO-GONÇALVES, 2006). 

Considera-se, no entanto, a questão da produtividade agrícola nas duas formas de composição 

que no caso da grande propriedade rural é sempre maior do que na pequena propriedade, seja por 

razões de investimentos ou por uso de tecnologias (SANTOS; SILVEIRA, 2004). 

 

 
Figura 35 – Tamanho das propriedades; 
Fonte: Construído à partir de dados obtidos na pesquisa de campo. 
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 Outro item no questionário refere-se ao comércio de excedentes produzidos na 

propriedade. Este item tem importante relevância no sentido de avaliar as movimentações 

econômicas geradas pela pequena e média propriedade. O volume movimentado pode ser medido 

em outro momento de pesquisa e com foco nas quantidades movimentadas, no momento o que 

ressaltamos é a simples existência de tal movimentação. Dos entrevistados pela pesquisa 72,73% 

responderam que realizam uma comercialização com o excedente produzido na propriedade e 

27,27% disseram que não comercializam tal excedente. 

 O item seguinte representa o mercado consumidor dos produtos comercializados pelas 

propriedades. As escalas de comercialização vão do entorno das propriedades, ou seja, na própria 

zona rural, ou na zona urbana do município ou ainda realizam o comércio com outros municípios. 

Ocorreu de obter-se respostas duplas, ou seja, o proprietário comercializa seus produtos tanto 

com a zona urbana do município quanto com outras cidades. A Figura 36 apresenta os valores 

obtidos para as três escalas. O comércio com outras cidades é o mais representativo com 

realização de 56,52% dos entrevistados. Obteve-se ainda uma taxa de 30,43% dos entrevistados 

que disseram realizar seu comércio com o próprio município e 13,04% disseram que 

comercializam seus produtos com o entorno ou com outros bairros da zona rural. 

 

 
Figura 36 – Comércio de produtos; 
Fonte: Construído à partir de dados obtidos na pesquisa de campo. 

 

 O próximo item da pesquisa refere-se à maneira como este comércio é realizado em 

termos de transporte, ou seja, como o produtor rural leva seu produto até o mercado consumidor. 

Este ponto é interessante, pois demonstra a infra-estrutura e malhas rodoviárias disponibilizadas 

ao pequeno e médio produtor. A Figura 37 ilustra os meios mais utilizados pelos produtores 

rurais. A maioria dos produtores rurais utilizam o carro como o principal meio de transporte de 

mercadoria com 42,86%, seguidos produtores que utilizam o caminhão como principal meio 

obtendo um percentual de 28,57%. O terceiro meio mais utilizado é o trator com 10,71%, logo 
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após vem a tração animal e o ônibus com 7,14% e por ultimo aparece a motocicleta com 3,57% 

de utilização pelos produtores rurais. Observou-se também a ocorrência de duas modalidades de 

transporte no mesmo questionário, ou seja, o produtor se utiliza de dois meios de transporte para 

comercializar seu produto. 

 

 
Figura 37 – Meio de Transportes; 
Fonte: Construído à partir de dados obtidos na pesquisa de campo. 

 

 Pelos dados apresentados na Figura 37 observa-se que o meio de transporte mais utilizado 

é o carro indicando a real predominância da pequena e média propriedade na zona rural. O uso do 

caminhão aparentemente refere-se ao envio do leite à cooperativa de leite de Taubaté e são em 

sua maioria utilizados pelos médios proprietários de terras que atuam na produção leiteira ou 

ainda no recolhimento do leite produzido pelos pequenos proprietários dos bairros rurais. Apesar 

de não se identificar o tipo de automóvel utilizado para o transporte de mercadorias, observou-se 

a grande presença de automóveis do tipo popular caracterizando ainda mais um comércio de 

pequena e média propriedade com baixa produtividade e comercialização apenas do excedente da 

produção. 

 O item referente à mão de obra utilizada pelos produtores rurais esta foi dividida em 

homem / dia e ordenada em três categorias sendo elas de 1 a 5 H/D, 5 a 10 H/D e acima de 10 

H/D. A maioria dos produtores utilizam mão de obra entre 1 e 5 H/D com um percentual de 

resposta de 86,36% seguido pelos produtores que utilizam mão de obra entre 5 a 10 H/D com 

9,09% dos entrevistados. A terceira faixa de mão de obra acima de 10 H/D tem uma 

representação de 4,55% entre os entrevistados. É possível perceber mais uma vez aqui a forte 

conotação da pequena e média propriedade na zona rural de São Luis do Paraitinga. 

 O item seguinte da pesquisa revela a evolução das movimentações econômicas e os 

acontecimentos socioeconômicos mediados pela utilização de mão de obra local. A questão neste 

item refere-se às quantidades de mão de obra utilizada em H/D questionando se a mesma fora 
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superior em épocas passadas ou não. O índice de respostas para o SIM foi de 36,36% e o índice 

de respostas para o NÃO foi de 63,64%. De acordo com a pesquisa observa-se que apesar do 

número de trabalhadores serem de certo modo constante em algumas propriedades, houve um 

desaquecimento no mercado de trabalho rural na ordem de 36% que pode em algum aspecto ter 

contribuído para a diminuição da população rural conforme apontado na Figura 21. 

 O item a seguir, complementa de certo modo o item anterior, pois ressalta quatro opções 

da diminuição da mão de obra na propriedade sendo elas as seguintes: a) Políticas do Governo; b) 

Mercado Consumidor; c) Crises Financeiras e d) Salários. Explicou-se aos entrevistados que 

demonstravam dúvidas a respeito da questão, os significados básicos de cada opção oferecida. 

50% dos produtores rurais consideram que a diminuição da utilização da mão de obra em sua 

propriedade deu-se em função do mercado consumidor seja por alterações de consumo no 

mercado consumidor ou por desaquecimento do mesmo. 37,50% consideram que a diminuição na 

utilização da mão de obra deu-se em função de políticas de governo sendo estas as mais diversas 

possíveis. Apenas 12,50% consideram que a diminuição da mão de obra deu-se em função de 

Salários e nenhum produtor rural apontou a opção de crise financeira como justificativa para a 

diminuição da utilização da mão de obra em suas propriedades. 

 Os dois próximos itens da pesquisa referem-se especificamente a utilização da área rural 

do município para o desenvolvimento da silvicultura do eucalipto e a percepção que o produtor 

rural tem sobre este tema. A primeira pergunta foi feita de maneira fechada com respostas 

apontando apenas para um SIM ou um NÃO e relacionava-se à chegada de grandes empresas de 

silvicultura na região de São Luis do Paraitinga. O questionamento junto aos produtores rurais era 

se o desenvolvimento do eucalipto interferiu ou não na maneira que o produtor se relaciona com 

sua produção tanto no manejo quanto no escoamento. Os resultados apontam que 77,27% dos 

produtores rurais disseram que não houve interferências nem no manejo nem no escoamento e 

22,73% disseram que houve algum tipo de perturbação no processo utilizado. As justificativas 

para as respostas positivas, para o caso de alterações nos meios de produção do produtor rural, 

oscilam entre: 

 

a)  “A geração de mais empregos no plantio e corte do eucalipto, mesmo que os mesmos 

sejam temporários, e como conseqüência desta geração acabou por forçar a 

diminuição da força de trabalho disponível”; Ressalta-se que, conforme dito 
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anteriormente, a mão de obra para a plantação e corte do eucalipto é em grande parte 

formada por trabalhadores vindos de fora do município. 

b) “Gerou uma expulsão do homem do campo em função da diminuição do seu mercado 

consumidor”. Diminuição esta por diversas razões, entre as quais a própria expulsão 

do trabalhador rural que atuava em fazendas de gado leiteiro e que no momento estão 

ocupadas com plantação de eucalipto. 

 

O próximo item do questionário abrange de maneira direta junto ao produtor rural se a 

chegada da silvicultura do eucalipto e sua posterior expansão pela zona rural do município 

trouxeram de alguma forma desequilíbrios ambientais na propriedade do mesmo ou no entorno da 

mesma. Quanto a este item 68,18% dos entrevistados disseram que não houve desequilíbrios 

aparentes e 31,82% afirmaram ocorrer desequilíbrios em sua propriedade ou no entorno à ela. As 

respostas positivas para este item tiveram justificativas dos desequilíbrios variando entre: 

 

a) Na diminuição da quantidade de águas disponíveis para a propriedade; 

b) Na contaminação do solo com adubos, pesticidas, herbicidas ou ainda pela 

capina química; 

c) No envenenamento de animais através do consumo de pastagem marginal às 

áreas de eucalipto tratadas por herbicidas. 

 

Estes foram os resultados obtidos através da aplicação do questionário socioeconômico no 

entorno rural do município de São Luis do Paraitinga. 

 

 9.2 Mapa da Espacialização da Silvicultura no Município 
 

 Com o propósito de mapear e verificar o aumento da área plantada com o eucalipto no 

município de São Luis do Paraitinga elaborou-se mapas temáticos com o suporte das imagens 

orbitais obtidas nos três períodos de estudo, ou seja, 1990, 2000 e 2010. Estes períodos foram 

comparados aos de 1973 e 1981 com o propósito de acompanhar a evolução das áreas plantadas 

com eucalipto desde a sua efetiva entrada no município de São Luis do Paraitinga, na década de 

1970. As Figuras 38, 39, 40, 41 e 42 representam os mapas temáticos do município de São Luis 
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do Paraitinga nos períodos de 1973, 1981, 1991, 2000 e 2010 respectivamente, na escala 

1:165.000 em folha A3. A Figura 43 apresenta as comparações visuais da tematização das 

imagens. Utilizou-se como comparativo o mapa florestal do município de São Luis do Paraitinga, 

Figura 45 Anexo C, realizado pelo Instituto Florestal da Secretaria de Meio Ambiente do Estado 

de São Paulo datado de 2001. Na Figura 45 os polígonos em vermelho representam a silvicultura 

do eucalipto. 
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Figura 38 – Mapa Temático do Município de São Luis do Paraitinga MSS-LandSat 11/07/1973; 
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Figura 39 – Mapa Temático do Município de São Luis do Paraitinga MSS-LandSat 26/06/1981; 
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Figura 40 – Mapa Temático do Município de São Luis do Paraitinga TM-LandSat 29/08/1991; 
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Figura 41 – Mapa Temático do Município de São Luis do Paraitinga TM-LandSat 17/05/2000; 
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Figura 42 – Mapa Temático do Município de São Luis do Paraitinga TM-LandSat 01/08/2010; 
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Figura 43 – Evolução do plantio do eucalipto no município de São Luis do Paraitinga em diversos períodos; 
 

A tematização das imagens orbitais representadas pelas Figuras 38, 39, 40, 41, 42 e a 

posterior comparação através da Figura 43 dos períodos em questão, forneceu dados de maneira a 

observar um incremento nas áreas plantadas com eucalipto no município de São Luis do 

Paraitinga. Este incremento medido em hectares deu-se principalmente à partir do ano de 2000 

que através de dados e outros estudos como o de Arguello (2010) aparentemente demonstrou ser 

uma tendência no Vale do Paraíba. 

Em associação aos procedimentos metodológicos utilizados para a tematização das 

imagens orbitais, realizou-se ainda um procedimento de correção e averiguação das classes 

temáticas construídas. Este procedimento baseou-se na edição matricial das tematizações e em 

uma análise visual dos polígonos gerados comparando os mesmos aos dados fornecidos pelas 

análises das imagens orbitais. A indicação de correção dos polígonos gerados deu-se em função 

da análise visual das imagens orbitais para a identificação mais aproximada das coberturas 

vegetais existente na área do município. Além das análises nas imagens próprias ainda utilizou-se 

como comparação resultados obtidos por outros autores como São Paulo (2001), Arguello (2010) 
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e Cantinho, Salgado e Batista (2011). Após a correção dos polígonos, o resultado temático foi 

sobreposto à imagem orbital e ajustado para a escala de 1:165.000 em papel A3. 

À partir de tais correções e análises deu-se a quantificação das áreas com eucalipto no 

município representada pela Figura 44 que apresenta os dados obtidos em hectares. 
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Figura 44 – Classe Temática Eucalipto Período 1973 – 2010. 
Fonte: SPRING v. 5.1.7 – Mapeamento de Imagens de Satélite Landsat 5. 
 

 Observa-se pela Figura 44 que ocorreu um incremento das áreas com eucalipto no período 

analisado. Considerou-se como crítico o período entre 2008 à 2010 por ter ocorrido uma 

intervenção do TJ/SP, determinando a suspensão do corte e expansão da área plantada. Ressalta-

se, no entanto, que tal determinação aparentemente pode não ter gerado o efeito desejado, pois a 

análise das imagens no mesmo período mostra um incremento de aproximadamente 5,9% de área 

ocupada pelo cultivo de eucalipto. As análises dos valores aqui apresentados variam em relação à 

outros trabalhos inclusive o realizado pelo Instituto Florestal do Estado de São Paulo. É possível 

que tal variação possa ter ocorrido em função do método empregado, das datas das imagens as 

quais sofreram influencia da dinâmica da atividade frente aos fatores de corte, rebrota e plantio 

além dos fatores climáticos. Entretanto tais trabalhos apontam no sentido de um aumento da área 

plantada com eucalipto no período analisado. A Figura 46 do Anexo D apresenta o mapeamento 

temático realizado para o ano de 2008 através da análise da imagem orbital Landsat-5 de 12 de 

Setembro de 2008. A escala utilizada para a Figura 46 foi estabelecida em 1:230.000 em formato 

de papel A4. 
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10 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

  

“[...] Um êxodo durante muitos anos lento e quase imperceptível tornou-

se bem mais acentuado. Foi o período em que os bairros e as fazendas 

ficaram vazios de habitantes e trabalho coletivo (BRANDÃO, 1995).” 

  

 Entende-se que os desequilíbrios ambientais são decorrentes de um modelo de atuação 

econômica frente à natureza que considera a lucratividade como o fundamento principal a ser 

atingido. Estes se manifestam com maior intensidade em uma escala local onde o ambiental 

assume uma dimensão para além do ecológico (PORTO-GONÇALVES, 2006). O Espaço rural, 

em ultima análise, não é uma instância isolada dos contextos que formam as culturas, os 

relacionamentos econômicos, políticos e sociais e as tradições de uma determinada sociedade. 

Ele representa uma continuidade de interligação sujeito aos conceitos de um modelo econômico e 

político que considera cada parte do território como uma unidade de negócio e, portanto passível 

de obter-se vantagens econômicas. 

  

Assim uma atividade baseada em uma racionalidade industrial, como é o caso do 

agronegócio onde o objetivo maior é a constante lucratividade com baixos custos, não tem outra 

razão de existir se não replicar esse modelo em diversas escalas. De sua implementação são 

excluídos as interações locais e os conhecimentos adquiridos de determinada população. 

 

 Levando em conta os resultados obtidos na atual pesquisa, foi possível observar a 

replicação deste modelo de agronegócios no município de São Luis do Paraitinga. Pelos dados 

obtidos através de órgãos públicos e privados durante a execução dos trabalhos foi possível 

detectar certo padrão de comportamento em toda a região do Vale do Paraíba Paulista onde existe 

a monocultura do eucalipto e o modelo de plantio de eucalipto utilizado no município de São 

Luis do Paraitinga é replicado pela região. 

 

 As culturas e relacionamentos locais pré-existentes são postas abaixo em nome de uma 

maior quantidade de área para o desenvolvimento de uma monocultura que não leva em 
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consideração as tradições e os relacionamentos do homem com a terra e as manifestações 

culturais provindas destes relacionamentos. 

 

 Observou-se pelos dados obtidos que produtos agrícolas que faziam parte e contribuíam 

para o desenvolvimento econômico local diminuíram como é o caso da plantação de mandioca 

que chegou a decrescer em até 40% em relação ao ano de 1973. Observou-se ainda que 

desenvolvimento e a continuação da plantação de determinados produtos agrícolas foram 

completamente abandonados como é o caso da cebola, da banana, do arroz, do alho, entre outros. 

A diminuição ou o abandono destes gêneros agrícolas ocorreram em função de múltiplos aspectos, 

entre eles a valoração econômica, a falta de incentivo ou investimentos na pequena propriedade, 

distancia de mercados consumidores e a destinação de grandes quantidades de hectares de terra 

para o plantio do eucalipto. A população rural do município diminuiu gradativamente à partir dos 

anos de 1990 que corresponde à diminuição dos gêneros agrícolas no mesmo período e ao 

aumento consecutivo do plantio de eucalipto também no mesmo período. 

 

 Considerando-se o mapeamento pelas imagens orbitais do município e pelos dados 

obtidos em órgãos públicos, foi possível verificar que houve uma expansão da área plantada com 

eucalipto para os períodos de 1990, 2000 e 2010. Mesmo com a intervenção do Tribunal de 

Justiça no ano de 2008, ainda assim ocorreu uma expansão da área plantada com eucalipto no 

município de aproximadamente 5,9%. Neste aspecto verificou-se que a utilização da ferramenta 

de sensoriamento remoto foi de fundamental importância para a identificação dos padrões de 

cobertura do solo em momentos distintos dentro da zona rural do município. 

 

 Os dados obtidos com a pesquisa de campo mostram a visão da população rural em 

relação ao tema do eucalipto e de que maneira o mesmo influencia a vida destas populações. 

Observa-se que estas influencias se manifestam de forma diferente e são também percebidas de 

maneira diferente em cada bairro. Assim sendo, notou-se preocupações por parte da população 

em relação ao eucalipto que se baseavam nos impactos que o processo de plantio e 

desenvolvimento do mesmo causa à estas populações. Impactos estes relacionados às 

contaminações de nascentes por uso de agrotóxicos no combate à pragas e na capina química, na 
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destituição de mão de obra e diminuição de mercado consumidor e na utilização de equipamentos 

pesados prejudicando a infra-estrutura utilizada por estas populações. 

 

 Há que se ressaltar, no entanto, que grande parte das pessoas entrevistadas na zona rural 

do município não compartilha com tal percepção e consideram o eucalipto como uma opção de 

cultura a mais no mosaico agrícola dentro do município. Estes são formados por pessoas que se 

utilizam do eucalipto no local ou que obtém algum benefício financeiro com o plantio do mesmo. 

O uso local destina-se à produção de madeira para a utilização dentro da propriedade ou para a 

venda como forma de madeira pra construção civil e para a manutenção de outras propriedades. 

Considera-se ainda que proprietários de terras plantam o eucalipto e vendem a sua produção às 

empresas de papel e celulose ou ainda a utilizam para a produção de carvão vegetal, obtendo 

ganhos financeiros com a atividade. Aqui há que se ressaltar que não ocorre a compreensão da 

extrapolação dos efeitos de uma monocultura do eucalipto e o que observou-se foi apenas uma 

visão imediatista de vantagens econômicas. 

 

 Os instrumentos de controle utilizados pelo município como o zoneamento ambiental 

previsto no plano diretor do município, ainda estão em fase de discussão e preparação técnica e 

não tem, pelo menos por enquanto, possibilidades de controlar a expansão do eucalipto pelas 

áreas rurais do município incluindo-se ai as áreas de APP. O único instrumento criado com 

capacidade para interferir na expansão do eucalipto foi a ação pública ajuizada pelo tribunal de 

justiça do Estado de São Paulo em 2008. Este instrumento obriga as empresas a apresentarem 

relatórios ambientais para que se possa plantar em novas áreas, sendo tais relatórios na forma de 

EIA/RIMA definidos em legislação específica pelo CONAMA. Entretanto de acordo com as 

análises das imagens orbitais pode-se verificar um crescimento da área plantada no município não 

se sabendo, no entanto, se tal crescimento foi acompanhado dos devidos relatórios estipulados 

pela ação do TJ/SP. 

 

 Outro aspecto a ser levado em consideração é a destinação de grandes áreas potenciais 

para as atividades agropecuárias serem destinadas à monocultura de eucalipto. O plantio do 

eucalipto na zona rural do município alcançou índice girando em torno de 12,70% da área total 

do município (SÃO PAULO, 2008). A efetiva possibilidade da diminuição de áreas destinadas à 
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produção de alimentos e de culturas que possam incentivar e fixar o homem no campo é matéria 

merecedora de estudos mais aprofundados. Das áreas plantadas com eucalipto no município 

algumas delas estão situadas em áreas de APP como topo de morro e margens de cursos de água 

o que vai contra a legislação ambiental vigente definida pela resolução do CONAMA N° 303/02 

e fundamentada pelo código florestal através da lei 4.771 de 16 de setembro de 1965 (DE LA 

TORRE, 2008). Este tipo predatório de plantio compromete os recursos naturais do município e 

interfere nas relações materiais e imateriais das comunidades do município como por, exemplo o 

turismo ecológico, o uso da paisagem natural, as experiências e costumes fitoterápicos entre 

outros aspectos. 

  

 Uma visão mais imediatista da situação do plantio do eucalipto no município possa talvez 

considerar como positiva a geração de empregos que as empresas terceirizadas possibilitam ao 

município. Entretanto, como já comentado, esta geração de empregos além de ser temporária está 

ligada a fertilidade do solo e aos ciclos de corte e replantio do eucalipto podendo durar até um 

máximo de 21 anos. Após o esgotamento dos recursos do solo ou do término dos ciclos do 

eucalipto as terras serão colocadas novamente à disposição, porém com certas limitações à 

exploração agropecuária. 

 

 Entende-se, outrossim, que o plantio de eucalipto possibilitou uma tomada de consciência 

por parte de grupos sociais dentro do município que saíram em defesa tanto do patrimônio 

cultural quanto arquitetônico que viabiliza o turismo no município, pois consideraram que o 

eucalipto seria prejudicial em relação a tais aspectos. Esta manifestação ainda agregou em seus 

argumentos os supostos prejuízos causados à determinadas comunidades em relação à saúde das 

pessoas que lá habitavam como é o caso de sitiantes que manifestaram problemas em relação ao 

eucalipto. Esta tomada de consciência por parte de um grupo social levou à uma organização que 

envolveu diversos setores da sociedade chamando à atenção de grupos específicos, o que 

possibilitou a ação desencadeada contra empresas de papel e celulose e contra o próprio 

município. 

 

 Outro aspecto que deve-se considerar, é o do arrendamento de terras por parte de 

proprietários é o aporte de capital que permaneceu no município e que lá foi utilizado para o 
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desenvolvimento local. Segundo a Casa da Agricultura de São Luis do Paraitinga, 38% dos 

arrendatários de terra permaneceram no município e aplicam os valores recebidos no próprio 

município. Além disso, entende-se que o eucalipto possa prover de recursos pequenos 

agricultores que o utilizam como madeira para lenha, mourões de cercas, carvão vegetal entre 

outros aspectos. 

 

 Pelo exposto, considera-se que o plantio e a conseqüente expansão do eucalipto no 

município de São Luis do Paraitinga não trouxeram benefícios concretos e duradouros à uma 

parte mais expressiva da população, seja ela rural ou urbana. Ela pode ter significado uma 

solução temporária para uma parcela da população, em especial os proprietários de terra que 

aguardavam por melhores oportunidades de aplicação do capital imobilizado. No entanto esta 

solução ainda não demonstrou sua eficácia no sentido de equilibrar as movimentações 

econômicas e de gerar oportunidades e possibilidades de crescimento, incluindo-se ai a geração 

de impostos que possam ser revertidos em benefícios sociais. A vocação do município ainda está 

atrelada à produção agropecuária, especialmente à do gado leiteiro e de produtos 

hortifrutigranjeiros que são comercializados tanto na zona urbana do município quanto em outras 

cidades da região onde são enviados às centrais de abastecimento. As empresas que exploram 

eucalipto no município ou que arrendam terras ou que ainda compram as toras de eucalipto 

produzidas por parte dos produtores rurais, não mantêm programas perenes de incentivos à 

cultura no município ou colaboram com o processo educativo no município ou ainda com o 

sistema de saúde. Os projetos em sua maioria são pontuais e de pouca abrangência não criando 

mudanças significativas na comunidade rural ou urbana, sejam elas mudanças culturais, 

econômicas ou culturais. Na maioria das vezes apenas compram ou colhem o eucalipto não 

importando os prejuízos socioambientais e culturais que tal transação possa ocasionar. 

 

 Seria de interesse da comunidade tanto rural quanto urbana que se realizassem estudos 

mais aprofundados dos potenciais agro-ecológicos da região estimulando e colaborando para uma 

agricultura que inclua a diversidade e o resgate das tradições de relação do homem e da mulher 

com a terra. O eucalipto pode e deve fazer parte desta diversidade, pois ele possibilita uma série 

de utilidades e de possibilidades de complemento de renda. O ponto crucial na implantação do 

eucalipto aliado à tal diversidade deve ser o de atender às necessidades da população do 
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município de São Luis do Paraitinga em seus aspectos econômicos, sociais, culturais e ambientais 

utilizando o mesmo aparato tecnológico de maneira que os desequilíbrios sociais e ambientais 

sejam os menores possíveis. Esta linha de raciocínio parece estar presente nos diversos autores 

que tratam do tema do eucalipto seja à nível local, regional, nacional ou planetário. As 

discordâncias em relação ao tema referem-se muito mais à maneira como foi implantada a 

monocultura do eucalipto do que propriamente ao eucalipto em si. Ao não levar em conta as 

características locais, os relacionamentos, as tradições, as culturas, os apegos à terra, as histórias 

provenientes do contato com a paisagem natural, entre outros aspectos, a implantação de uma 

monocultura como a do eucalipto rompe laços e este rompimento gera desagregações que podem 

repercutir de forma negativa no seio das comunidades locais. Esta mesma preocupação se reflete 

nos ensinamentos de AB´SABER (1990): 

 

Trata-se de evitar o tamponamento de grandes espaços territoriais por florestas 
plantadas. Por todos os meios e estratégias, impedir a formação de grandes e pouco 
diferenciados contínuos de eucaliptos, pinus ou qualquer outra espécie. Não interessa ao 
país um florestamento que implique a expulsão do homem rural ou no bloqueio de 
atividades agrárias (ou agropecuárias), por grandes espaços territoriais. Nem tampouco é 
aconselhável a constituição de cenários homogêneos — congelados e quase irreversíveis 
— por grande espaço de tempo, capazes de impedir a introdução de outras atividades ou 
o encontro de novas vocações, igualmente importantes, em se considerando o futuro 
(AB´SABER, 1990, p.45). 
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ANEXOS 

 

Anexo A – Modelo de Questionário Socioeconômico 

 

Universidade do Vale do Paraíba 
Questionário Socioeconômico 

 
1. Sexo   (     ) – Masculino  (     ) – Feminino 

 
 

2. Faixa Etária  (    ) – 18 a 25  (    ) – 25 a 35  (    ) – Mais de 35  
   

 
3. Estado Civil  (    ) – Solteiro  (    ) – Casado  (    ) – Outros  

 
 

4. Qual o tipo de atividade executa em sua propriedade: 
 

(    ) – Hortaliças    (    ) – Pomar   (    ) – Avícola / Granjeiros 
(    ) – Pecuária Corte   (    ) – Pecuária Leiteira / Derivados 
(    ) – Agricultura de Subsistência 

 
5. Sua Propriedade atualmente é: 

 
(    ) – Licença de Ocupação (INCRA) 
(    ) – Concessão de Uso (INCRA) 
(    ) – Autorização de Ocupação (INCRA) 
(    ) – Título Definitivo 
(    ) – Posse 
(    ) – Compra com Escritura Pública 
(    ) – Compra sem Escritura Pública 
(    ) – Arrendatário 
(    ) - Meeiro 

 
6. Quanto tempo Atuando na Propriedade ? 
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7. Tamanho da Propriedade em Alqueires 
 

(    ) – 1 a 10 Alqueires (    ) – 10 a 20 Alqueires (    ) – Acima de 20  
 

8. Comercializa o Excedente da Produção ? 
 

(    ) – Sim        (    ) – Não 
 
9. Se SIM, onde se localiza seu Mercado Consumidor 

 
(    ) – Própria Zona Rural (    ) – Zona Urbana (    ) – Outras Cidades 

 
10. Qual o meio de Transporte Utilizado 

 
(    ) – Ônibus   (    ) – Caminhão  (    ) – Trem  
(    ) – Tração Animal  (    ) – Bicicleta  (    ) – Carro 
(    ) – Moto   (    ) – Trator   (    ) – Outros 

 
11. Qual a forma de Uso da Terra nas propriedades vizinhas a sua Propriedade ? 

 
(    ) – Capoeira  (    ) – Pasto (    ) – Floresta  (    ) – Madeira de Corte 

 
12. Utiliza Mão de Obra na Propriedade (Valores em H/D – Homem dia): 

 
(    ) – 01 a 5 H/D  (    ) – 5 a 10 H/D  (    ) – Acima 10 H/D 

 
13. A quantidade de H/D já foi Superior 

 
(    ) – Sim       (    ) – Não 

 
14. Se SIM o que afetou a Demanda 

 
(    ) – Políticas do Governo    (    ) – Crise Financeira 

 (    ) – Mercado Consumidor    (    ) – Salários 
 

15. A vinda de Grandes Empresas de Silvicultura para a Região, em especial a questão 
do Eucalipto: 

 
(    ) – Afetou seu modo de Produção (    ) – Não Afetou o modo de Produção  

 
16. Em caso de resposta POSITIVA, de que maneira poderia descrever: 

 
(    ) – Causou ruptura nas relações econômicas (Mercado Consumidor X Produção) 
(    ) – Gerou mais empregos no plantio e colheita de Eucalipto e forçou a diminuição de 
sua força de trabalho 
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(    ) – Aumentou o Mercado Consumidor em razão da geração de Empregos e do 
conseqüente aumento do poder aquisitivo 
(    ) – Gerou uma expulsão do Homem do Campo em função da Diminuição do seu 
Mercado Consumidor 

 (    ) – Melhorou a Infra-estrutura de estradas e conseqüentemente o tempo de  entrega 
de mercadorias melhorou. 
 

17. A chegada de tal cultura teve impactos ambientais na sua propriedade ou próximo 
dela ? 

 
(    ) – Sim        (    ) – Não  

 
18. Se SIM, você os Classificaria em 

 
(    ) – Diminuiu a Quantidade de águas para a Propriedade 
(    ) – Contaminou o Solo (Adubos, pesticidas, herbicidas, capinas químicas) 
(    ) – Houve contaminação do Ar (Poeira, Fumaça) 
(    ) – Houve contaminação para a Saúde de Agregados e Familiares (Envenenamentos, 
Intoxicações) 
(    ) – Diminuiu a Quantidade de Animais de caça 
(    ) – Diminuiu a Fertilidade do Solo antes usado para a Agricultura 

 
 

19. Quais os recursos Hídricos existentes em Sua Propriedade 
 
(    ) – Vertente / Nascente / Olho d´água (    ) – Rio (    ) – Igarapés 
(    ) – Açude     (    ) – Lagos (    ) – Cacimba 
(    ) – Poço 
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Anexo B – Petições Contra Empresas, Município e o Estado de São Paulo 

 

“E” Uma vez processados, sejam JULGADOS PROCEDENTES OS PEDIDOS, para: 
 

D.1 Tornar definitivos os efeitos das liminares e condenar a empresa de monocultivo 
comercial demandada a não realizar quaisquer transportes de eucalipto pelas vias públicas 
internas do distrito de Catuçaba tão pouco pela debilitada rodovia Abílio Monteiro de 
Campos, devendo a mesma construir rotas alternativas de transporte da massa de 
eucaliptos após a realização de aprofundados Estudos de Impacto Socioambiental, 
guarnecidos com os devidos Relatórios de Impacto Ambiental (EIA/RIMA), aparelhados 
com as respectivas audiências públicas, onde deverão ser indicados os instrumentos 
alternativos de transporte fora dessas rotas, a serem erigidos à suas expensas, como 
condição do corte e transporte dos eucaliptos cultivados nos entornos do Distrito Urbano 
referido, tudo sob sujeição à multas diárias como acima postulado. 
 

 “D.2” A condenação do Estado de São Paulo, através de sua omissa Secretaria de 
Meio Ambiente, a emitir licença ao cultivo de eucalipto na Fazenda Sertãozinho II e outras, 
localizadas nas adjacências de Catuçaba, condicionando tal licenciamento à confecção, pela 
ré, de Estudos de Impacto Socioambiental, com audiências públicas, como ordenam as 
incontáveis normas afrontadas, relacionadas nesta peça, também sob sujeição de multas 
diárias na forma postulada nos tópicos antecedentes, sem prejuízo da sujeição de seus 
gestores à responsabilização por delito de desobediência; 

 
“D.3” A condenação do Município para que intensifique a fiscalização do transporte 

de eucaliptos nas vias do Distrito de Catuçaba e nas vias municipais adjacentes, impedindo 
a degradação dos equipamentos públicos de transporte pelos abusos cometidos pela ré no 
tocante ao transporte de eucaliptos, e para efetivar sua obrigação de preservar o 
patrimônio histórico, cultural e ambiental do município, profundamente ameaçado pelos 
sérios impactos socioambientais defluentes do corte e transporte dos vastos eucaliptais, 
cultivados até agora impunemente, pela empresa demandada em franca conivência com os 
gestores locais, sob pena de multa diária no valor de R$ 15.000,00 (quinze mil reais) em 
caso de descumprimento à ordem judicial, sem prejuízo da responsabilização criminal dos 
gestores municipais em caso de descumprimento. 

 
“D.4” A condenação do Estado de São Paulo e Município de São Luiz do Paraitinga 

a efetivar a mais ampla divulgação, em placas, avisos, cartazes, da proibição de transporte 
de eucalipto, em caminhões locados ou de qualquer Forma a serviço da VCP, nas vias 
públicas delineadas nesta peça (vias internas de Catuçaba e Rod. Abílio Monteiro de 
Campos), sob pena de multa diária nos moldes definidos no 
antecedente item. 
 

“D.5” Requer a condenação da empresa requerida, a pagar o valor de 5000 (cinco 
mil) salários mínimos, equivalentes, hoje, a R$ 2.325.000 (dois milhões trezentos e vinte e 
cinco mil reais), pelos danos materiais ao meio ambiente, natural e construído, em caso de 
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futuro corte ou transporte dos eucaliptos aqui considerados, devidamente atualizados, com 
juros e correção monetária, até a data do efetivo adimplemento; 

 
“D.6” Que os valores resultantes das condenações sejam destinados ao Fundo 

Municipal especialmente criado, devendo ser revertido para recomposição dos estragos 
socioambientais nas vias públicas de acesso ao Distrito de Catuçaba bem como ao acervo 
urbano atingido, caso as medidas preventivas e tutelares postuladas 
nesta ação resultem infrutíferas. 
 

“D.7” A sujeição dos réus aos ônus defluentes da sucumbência; 
 
“D.8” Requer provar o alegado por todos os meios de prova em direito admitidos, 

notadamente com os documentos que instruem a presente, com depoimento pessoal dos 
representantes das entidades demandadas, sob pena de confesso, com provas periciais, com as 
testemunhas, infra-arroladas, que deverão ser pessoalmente intimadas a depor em juízo e 
todos os necessários ao deslinde da questão, inclusive com inspeção judicial, trabalhos 
periciais e feitura de estudo social e antropológico do caso. 

 
“D.9” Com fundamento no art. 5º, § 5º da Lei nº 1.060/50 c.c. art. 128, I da Lei 

Comp. n. 80/94, requer seja este Defensor Público intimado pessoalmente de todos os atos e 
decisões praticados no feito junto ao endereço gravado no preâmbulo da presente peça, 
ainda que tal se dê por carta, com aviso de recebimento, guarnecida com a cópia da decisão 
correlata. 

 
“D.10” Requer a intervenção do Ministério Público para os termos da ação. (art. 5, § 

1º, Lei nº 7.347/85). 
 
“D.11” Com base no artigo 365, IV, CPC, declaro que são autênticas todas as cópias 

documentais que instruem a presente. 
 
Atribuí-se à causa o valor estimativo de R$ 100.000,00 (cem mil reais). 
 
P. deferimento. 
 
De Taubaté para S. Luiz do Paraitinga, aos 11 de agosto de 2009. 
 

 
WAGNER GIRON DE LA TORRE 

DEFENSOR PÚBLICO 
COORD. DA DEFENSORIA REGIONAL DE TAUBATÉ 
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Anexo C – Mapa Florestal de São Luis do Paraitinga 

 

 

 

Figura 45 – Mapa Florestal do Município de São Luis do Paraitinga; 
Fonte: São Paulo, 2001. 
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Anexo D – Mapa Temático São Luis do Paraitinga – 2008. 
 

 

 
Figura 46 – Mapa Temático do Município de São Luis do Paraitinga TM LandSat 5 – 12/09/2008; 
 

 

 

 

 

 




