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A economia mineira, notadamente a sua indústria siderúrgica
e de celulose, apresenta grande demanda por produtos de ori-
gem florestal como a madeira e o carvão. O cultivo do eucalipto
tem-se apresentado como opção viável para suprir essa deman-
da. A outra opção existente é a utilização das matas nativas,
inclusive de outros estados. Incorporada à economia de Minas
Gerais, a eucaliptocultura, no entanto, tem suscitado freqüentes
ponderações sobre suas implicações ambientais e sociais. Por
isso, a Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais reali-
za o Ciclo de Debates sobre o Eucalipto e traz para a cena públi-
ca os diversos posicionamentos sobre a questão.

Esta publicação temcomo objetivo-fornecer informações que
sirvam como subsídio para a discussão sobre o cultivo do
eucalipto, com elementos que possibilitem a ampliação do de-
bate na sociedade e a formação de uma opinião mais qualifica-
da por parte dos cidadãos e das organizações interessadas.

Procuramos reunir, aqui, informações sintéticas sobre o
eucalipto como origem, histórico e perspectivas, principais ca-
racterísticas e produtos, além de uma análise dos aspectos
ambientais, econômicos e sociais do plantio em escala industri-
al. Destacamos, principalmente, as questões polêmicas e os
diversos pontos de vista dos segmentos sociais envolvidos.

Ao expor a complexidade da questão, o Parlamento mineiro
espera mostrar a importância dessa iniciativa, com o objetivo de
proporcionar maior transparência desta discussão e obter sub-
sídios para a adequação do conjunto de leis estaduais existen-
tes sobre o tema, de forma a orientar um modelo de produção
comprometido com o homem e o meio ambiente.

Deputado Mauri Torres
Presidente da Assembléia Legislativa
do Estado de Minas Gerais



O cultivo do eucalipto no
Brasil: histórico e
perspectivas

O eucalipto: origem e aplicações
O eucalipto foi descoberto pelos ingleses na Austrália, em

1788. Algumas publicações fazem referência também à Nova
Zelândia, à Tasmânia e a ilhas vizinhas.

A disseminação de sementes de eucaliptos no mundo come-
çou no início do século XIX. Na América do Sul, o primeiro país a
introduzir o eucalipto foi o Chile em 1823 e, posteriormente, a
Argentina e o Uruguai. Por volta de 1850, países como Portugal,
Espanha e índia começaram a plantar o eucalipto. As primeiras
mudas chegaram ao Brasil em 1868, sendo que a introdução do
gênero tomou impulso no início do século XX.

Características
O gênero Eucalyptus possui cerca de 700 espécies' já descritas.

As espécies mais comuns no Brasil atingem de 20 a 60 metros de
altura, mas há espécies de porte maior como o Euca/yptus regnans,
cujo caule chega a 90 metros, com 7,5 m de circunferência na base.
1 Existem cerca de 700 espécies adaptadas a diversas condições de solo e clima. Dessa grande variedade
de espécies, apenas duas não são originárias da Austrália, A maioria das espécies conhecidas são árvores
tipicas de florestas altas, atingindo alturas que variam de 20 a 60 metros. As menores atingem alturas entre 10
e 25 metros.



Os eucaliptos se desenvolvem com grande rapidez e, por
volta do quinto ano, já permitem um primeiro corte do tronco
para o aproveitamento da madeira, depois do que voltam a ve-
getar. Por crescer rapidamente, tolerar cortes sucessivos e for-
necer matéria-prima para diversos fins, o eucalipto tornou-se uma
das árvores mais comumente cultivadas.

Produtos

O eucalipto possui rápido crescimento, alta produtividade,
ampla diversidade de espécies, grande capacidade de adapta-
ção e é aplicado em diferentes processos e com diversas finali-
dades, como produção de celulose, papel, postes, energia, cha-
pas, lâminas, compensados, aglomerados, carvão vegetal, ma-
deira serrada e móveis; além de outros produtos como óleos
essenciais e mel, alcançando grande importância econômica
para o País. A madeira dos troncos e dos galhos mais grossos,
muito utilizada em carpintaria, fornece caibros, dormentes de
estradas de ferro, postes, mourões para cercas, lenha e celulo-
se para a fabricação de papel.

Glândulas existentes nas folhas de numerosas espécies de
eucalipto, como E. sa/icifolia e E. globulus, excretam essênci-
as voláteis que perfumam a atmosfera, tornando-a benéfica para
as vias respiratórias. Com as folhas dessas árvores, prepa-
ram-se produtos ricos em óleo de eucalipto, em cuja composi-
ção entram substâncias como o eucaliptol, o geraniol e o
citronelol, que lhes conferem propriedades anti-sépticas, re-
frescantes, balsâmicas, estomáticas, febrífugas e cicatrizantes.
Sob a forma de óleo, chá, extrato alcoólico, pó para cigarro,
sabonete, pomada, dentifrício, perfume, produto de limpeza,
xarope e bala, o eucalipto é usado para combater resfriado,
gripe, tosse, faringite, bronquite, dispepsia, cistite, uretrite,
blenorragia e afecções da pele.

Em que pese sua importância econômica, o cultivo do
eucalipto em escala industrial tem suscitado discussões com
relação aos reflexos sociais e ambientais que essa atividade
provoca.



O eucalipto no Brasil

As primeiras mudas de eucalipto que chegaram ao Brasil fo-
ram plantadas no Rio Grande do Sul em 1868. No mesmo ano,
também foram plantados alguns exemplares na Quinta da Boa
Vista, no Rio de Janeiro.

O plantio do eucalipto em escala comercial data da primeira
década do século XX (1904). Inicialmente, foi introduzido como
monocultura destinada a suprir a demanda de lenha para com-
bustíveis das locomotivas e dormentes para trilhos da Compa-
nhia Paulista de Estradas de Ferro. Além disso, era utilizado
para a produção de mourões de cercas e postes margeando a
ferrovia, fornecendo ainda o madeiramento para a construção
das estações e vilas. Do Estado de São Paulo, o plantio de
eucalipto se estendeu para todo o centro e sul do País.

Dos 470 mil hectares de eucaliptos plantados no País entre
1909 e 1966, 80% concentravam-se em São Paulo 2 . Ao adquirir
novas terras em 1909, a Cia. Paulista de Estradas de Ferro ini-
ciou o plantio de eucalipto em escala comercial. Foram obtidas
sementes de 144 espécies plantadas em diversos hortos da
companhia, especialmente em Rio Claro, São Paulo.

Os anos 1960: incentivos fiscais para o reflorestamento
A partir de meados dos anos 1960, o governo adotou uma

intensa política de incentivo fiscal para o reflorestamento, volta-
da para as grandes indústrias siderúrgicas e de papel e celulo-
se. Essas indústrias, que estavam em franca expansão, eram
obrigadas por força de Lei a manter áreas próprias para sua
produção de matéria-prima.

A política florestal do governo militar criou uma série de ins-
trumentos que, até metade dos anos 1980, incentivou e finan-
ciou as grandes empresas florestais.

Os anos 1980: a sociedade se organiza e cobra mudanças
Com o processo de redemocratização do País e a vigência da

nova Constituição, a partir da década de 1980, a sociedade civil

2 SAMPAIO, Anavarro. Os eucaliptos no Brasil. Is: Arscruz Celulose, 0 eucalipto e as ecologias. pp.510.



se organiza e passa a pressionar os órgãos públicos e as em-
presas florestais para a tomada de medidas com relação aos
impactos negativos da eucaliptocultura, tanto do ponto de vista
ambiental quanto do ponto de vista social.

Em meados da década de 1980, com o fim dos incentivos
fiscais, as empresas florestais fizeram investimentos para man-
ter a produção própria, conforme determina a lei, e se associa-
ram às universidades públicas para o desenvolvimento
tecnológico. A despeito do grande passivo herdado das práti-
cas adotadas, observa-se uma grande evolução das técnicas
de gerenciamento ambiental e de inserção social dos produto-
res de matéria-prima florestal.

Situação atual da eucaliptocultura no
Brasil

Hoje o Brasil e, em especial, Minas Gerais detêm tecnologia
de ponta, chegando mesmo a exportar conhecimentos técnicos
e científicos para a Austrália, a terra de origem do eucalipto.

O fomento florestal vem criando uma nova tendência de
descentralização da produção da madeira. Experiências do
Prodemata- primeiro Programa de Desenvolvimento Rural Inte-
grado, criado no Brasil, na década de 1970- demonstram com
sucesso como os produtores rurais podem participar e lucrar
com esse mercado, sem provocar concorrência com outras cul-
turas alimentares ao utilizar áreas marginais das propriedades.
Existe um potencial para que, em um futuro próximo, o produtor
rural assuma definitivamente essa atividade, que originalmente
foi dele, criando condições espontâneas para o desenvolvimen-
to de um mercado autônomo de madeira e produtos florestais.

Segundo dados da Sociedade Brasileira de Silvicultura (SBS),
o setor florestal brasileiro mantém hoje, em regime de produção,
cerca de 4,8 milhões de hectares de plantações florestais de
rápido crescimento. Outras espécies como a araucária, acácia
negra e teca também são plantadas comercialmente, porém em
menores proporções. Das plantações florestais existentes no
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Brasil, cerca de dois terços correspondem a plantações de
eucalipto e o restante a plantações de pinus.

Nas plantações de eucalipto, normalmente o corte para a industri-
alização ocorre aos sete anos, em um regime que permite até três
rotações sucessivas, com ciclos de até 21 anos. O pinus, segundo
gênero florestal mais utilizado no Brasil, é plantado no Sul e Sudeste
do País; além de servir como matéria-prima para a produção de
celulose, é utilizado para a fabricação de móveis, chapas, placas.

O eucalipto em Minas
Entre 1967 e 1986, a área plantada com eucaliptos e pinheiros

no Brasil era maior que 6,5 milhões de hectares. Desse total,
cerca de 35% foram plantados em Minas Gerais, que se tornou
o pólo florestal do País 3 . Minas alcançou essa posição pelo fato
de estarem aqui instaladas as principais empresas consumido-
ras de carvão vegetal e a terceira maior empresa de produção
de celulose do País. Nesse sentido, podemos destacar a atua-
ção da Emater-MG, com seu programa Fazendeiro Florestal"
(até a primeira metade da década de 1970), do IBDF e do IEF4.

A partir da segunda metade dos anos 1980, com a redução dos
incentivos fiscais, as empresas siderúrgicas e de celulose passa-
ram a constatar que o pequeno e o médio produtor rural seriam
possíveis parceiros na produção da matéria-prima. Dessa forma,
ao mesmo tempo em que se procurava atender às exigências le-
gais, apresentava-se uma possibilidade de se constituir uma eco-
nomia florestal mais saudável, incluindo os produtores rurais, inde-
pendentemente do tamanho de suas terras ou nível tecnológico.

Em 1988 foi criado o Pró-Floresta, programa de financiamento
do Banco de Desenvolvimento de Minas Gerais (BDMG) para
incentivar investimentos no setor. Desde então, o programa be-
neficiou 25 empresas, disponibilizou R$ 119 milhões e propiciou
a implantação de, aproximadamente, 154 mil hectares de flores-

3 BANDYOPADHYAY. J. & SHIVA, Vandana. Inventário Ecológico sobre o Cultivo do Eucalipto. Tradução: Ana
Lúcia da Costa Pereira. Comissão Pastoral da Terra de Minas Gerais. p 16
4 A Empresa de Assistência Técnica e Ealenaao Rural (Emater) foi criada em 1975 e partir da antiga Associação
de Crédito e Assistência Rural (Acar). O Instituto Brasileiro de Desenvolvimento Florestal (IBDF), criado em
1967,  foi dissolvido e suas funções reagrupadas juntamente cor p a Secretaria Especial do Meio Ambiente
(Sema), atual bama. O Instituto Estadual de Florestas de Minas Gerais (IEF) foi criado em 1962.
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tas para fins industriais, totalizando investimentos da ordem de
R$ 217 milhões. Minas Gerais tem hoje 1,5 milhão de hectares
de plantios florestais, principalmente de eucalipto. O consumo
anual é de 120 mil hectares, quase o dobro do plantio de flores-
tas em 2002/2003, que foi de 68 mil hectares'.

O eucalipto na siderurgia: histórico

A siderurgia a carvão vegetal foi implantada no Brasil pela primeira
vez em 1827, no Município mineiro de Caeté, com o nome de Forjas
Catalãs. O processo era artesanal e descontínuo. Em 1925, a Compa-
nhia Belgo-Mineira instalou em Sabará uma indústria siderúrgica inte-
grada, ou seja, que produz o ferro-gusa e, a partir dele, o aço. A
implantação da segunda unidade da Belgo, em 1 937,no Município de
João Monlevade, a maior do mundo a carvão vegetal na época, ocor-
reu com a primeira experiência de integração entre a siderurgia e a
atividade de produção de florestas plantadas de eucalipto, com a
finalidade de suprir a demanda de carvão vegetal da indústria.

A siderurgia a coque só se instalou no País com a Companhia Side-
rúrgica Nacional (CSN), em Volta Redonda, Rio de Janeiro, em 1941.

Vantagens da substituição do coque
pelo carvão vegetal

O carvão vegetal e o coque têm a mesma função no processo
siderúrgico. São utilizados como redutores do ferro presente no miné-
rio para gerar o gusa. Além disso, são a fonte energética principal do
processo e responsáveis por estruturar a carga dentro do alto-forno.

O coque é originado da destilação do carvão mineral extraído de
reservas fósseis. No Brasil, cuja produção se concentra nos esta-
dos da Região Sul, as reservas desse mineral são pouco expressi-
vas e de baixa qualidade. Essa escassez implica a necessidade
contínua de importação e estabelece uma dependência externa

5 Informativo AMS. 9/3/2004
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para a manutenção da siderurgia. Porém, a importação de coque
de países como a China e a Rússia, em virtude de suas grandes
reservas de carvão mineral e da situação econômica vigente nos
últimos 15 anos, tinha-se mostrado muito vantajosa. Tal circunstân-
cia levou algumas indústrias brasileiras a substituírem o carvão
vegetal pelo coque, já que, além de não renovável, esse produto
tem alto custo ambiental e social na sua extração e processamento.
Além da emissão de carbono, o coque produz contaminação
ambiental por enxofre. No momento atual, o surto de desenvolvi-
mento na China transformou esse país de exportador de coque a
um importador de ferro-gusa. Esse fato mudou a correlação de
forças no mercado de insumos e produtos siderúrgicos, pois enca-
receu assustadoramente o coque e valorizou o ferro-gusa. Dessa
forma, viabilizou-se o aumento do preço do carvão vegetal, o que
estimulou atitudes oportunistas na utilização de matas nativas para
sua produção. Como exemplo, podemos citar o caso da região de
Rio Espera, localizada na Zona da Mata mineira, onde foram
identificadas cerca de 200 áreas de desmatamento ilegal.

O carvão vegetal, por sua vez, é derivado da carbonização
de madeira extraída de florestas nativas ou plantadas. Por se
originar de florestas, o carvão vegetal constitui uma fonte
renovável e praticamente inesgotável de recursos, desde que
adotadas técnicas de manejo florestal adequadas6 . Além de não
apresentar poluição por enxofre, a siderurgia a carvão vegetal
possui um balanço de CO2 negativo, ou seja, as plantações ab-
sorvem mais carbono durante seu crescimento do que é libera-
do no carvoejamento e no processo de produção de gusa7.

Problemas apresentados pelo plantio
de eucalipto em escala industrial

Os problemas tradicionalmente elencados com relação ao
plantio do eucalipto, motivo de constantes debates ainda hoje,
6 BEDÉ, Júlio Cadaval. lnformaç2o técnica. Gerência-Geral de Consultoria Temática, Gerência de Meio Ambi-
ente, da Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais

7 LOPES, Luiz Eduardo F. (RS CONSULTANTS Ltda.) e SAMPAIO, Ronaldo 5 (SINDIFER). O ferro primário
mais limpo do planeta - A produção de ferro com uso de biomassa plantada
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referem-se à suspeita de consumo excessivo de água e aos
prejuízos ambientais e práticas que não atendem as comuni-
dades locais e os trabalhadores. Merece destaque o
descumprimento da legislação trabalhista, particularmente com
a exploração de mão-de-obra infantil e as condições desuma-
nas de trabalho nas carvoarias. Os que defendem o plantio do
eucalipto argumentam sobre a importância do setor na econo-
mia do País, com geração de empregos e desenvolvimento
para os estados e municípios. Entidades do setor de silvicultu-
ra garantem que os problemas apresentados no cultivo do
eucalipto já foram superados, com a introdução de novas
tecnologias e a evolução no gerenciamento florestal pela ado-
ção de novas regras para o cultivo, formalização do emprego e
assistência ao trabalhador.

Impactos do modelo de produção
implantado na década de 1970

Ambientais

Biodiversidade:
• Empobrecimento biológico devido à substituição de flores-

tas nativas (cerrado e mata atlântica) pela monocultura de
eucalipto.

• Desrespeito às áreas de preservação permanente e de re-
servas legais.

Água e solo
• Erosão, soterramento de nascentes e alteração dos níveis

dos lençóis freáticos pelo manejo inadequado do solo.
• Contaminação da água e do solo pelo uso de fertilizantes e

defensivos agrícolas.
• Empobrecimento do solo pelo uso indiscriminado do fogo

como prática agrícola.

14



Impactos Socioeconômicos
• Expulsão de populações tradicionais de suas terras, com

profundas alterações da estrutura fundiária.
• Ocupação de áreas coletivas por empresas privadas com

limitação de acesso e uso das terras.
• Geração de dependência das comunidades locais com rela-

ção às empresas privadas.
• Agravamento das condições alimentares das populações

vizinhas de cultivo de eucalipto.
• Crescimento desordenado dos centros urbanos em decor-

rência da migração rural.
• Desvalorização da cultura popular nas regiões atingidas.

Perspectivas

• Estabelecimento definitivo de consenso entre as empresas
que compõem o setor florestal contra práticas de substituição
de florestas nativas por cultivo de eucalipto.

• Investimentos no fomento florestal como forma de desenvol-
ver um mercado de madeira auto- sustentável, que inclui o pro-
dutor rural como protagonista.

• Desenvolvimento contínuo de conhecimentos e tecnologias
voltados para a melhoria das práticas de cultivo do eucalipto,
com a utilização de produtos menos agressivos ao homem e
ao meio ambiente, equipamentos de proteção individual, siste-
mas de aplicação de produtos mais compatíveis com o clima
brasileiro, manejo de solo adequado, sistemas de exploração
florestal, entre outros pontos.

• Desenvolvimento de equipamentos capazes de reduzir os
esforços físicos dos trabalhadores.

• Atenção em relação à biodiversidade, por meio de plane-
lamento de plantios, procurando selecionar os solos mais ade-
quados, preservando os mananciais e as matas nativas, além
do estabelecimento de corredores de vegetação natural para
a movimentação da fauna, plantio de enriquecimento nas áre-
as de preservação e da adoção de manejos diferenciados,
com absoluto respeito à legislação ambiental

15



Pontos polêmicos com relação ao
cultivo do eucalipto

A questão do cultivo do eucalipto em escala industrial
é polêmica. Diferentes óticas se apresentam, priorizando
ora o aspecto ambiental, baseado nas preocupações rela-
cionadas aos manancias, à mata nativa e à biodiversidade;
ora enfatizando o aspecto econômico cujo enfoque está
voltado para a defesa da ocupação de mercados, geração
de empregos e recursos para estados e municípios; ora
ressaltando o aspecto social cuja argumentação se baseia
na denúncia dos prejuízos decorrentes da plantação de
eucalipto em grande escala para as comunidades locais e
para os trabalhadores, submetidos a condições desuma-
nas de trabalho.

Apesar de não haver um consenso, podemos observar que
alguns aspectos são inquestionáveis, como a necessidade de
se promover avanços no campo social, com vistas a valorizar o
produtor rural e as comunidades; e firmar posição contra o
desmatamento para o plantio de eucalipto.

A seguir, listamos os pontos mais polêmicos da questão, co-
mentando as opiniões divergentes e seus principais argumen-
tos.

Plantações de eucalipto são ou não
são florestas?

As espécies do gênero Eucaliptus são originárias de florestas
da Austrália. No Brasil , o eucalipto é plantado em forma de
cultivos homogêneos (uma só espécie). Quando plantado com o
objetivo definido de produção de madeira, para fins industriais,
portanto, a eucaliptocultura se compara a outros tipos de
monocultura como soja, cana de açúcar, milho, fumo, feijão, etc.
Nessa condição, não se recomenda comparar as plantações de
eucalipto com as florestas nativas (cerrado, mata atlântica, etc.).
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As florestas nativas no Brasil são caracterizadas por numero-
sas espécies de árvores de diversos tipos e idades; grande
diversidade de espécies vegetais, como samambaias, trepa-
deiras, epífitas, parasitas, etc.; enorme variedade de espécies
de fauna que ali encontram refúgio, alimento e possibilidades
de reprodução.

Fica evidente, portanto, que a biodiversidade em qualquer
monocultura será significativamente inferior à encontrada nas flo-
restas nativas.

O eucalipto seca ou não seca o solo?

As espécies de eucalipto cultivadas no Brasil (cerca de 17)
são originárias de regiões semi-áridas da Austrália, o que indica
que elas gerenciam bem o consumo de água e nutrientes.

Existem, entretanto, relatos sobre a redução de água em regi-
ões utilizadas para plantio de eucalipto em larga escala. Apesar
de ainda não haver comprovação, são consideradas como pos-
síveis causas:

• o desequilíbrio entre consumo de água pelo eucalipto e as
chuvas, causando o rebaixamento do lençol freático;

• o desequilíbrio ambiental causado por manejo inadequado
do solo como exposição do solo à precipitação direta das chu-
vas, revolvimento de 100% da superfície, uso de fogo, não-utili-
zação de nível no preparo do solo e no plantio, entre outras prá-
ticas não recomendadas;

• a substituição de florestas nativas pelo eucalipto, provocan-
do a quebra do equilíbrio hídrico no local;

• o soterramento de veredas e grotas em que havia nascen-
tes, em função de práticas equivocadas de cultivo;

• a variação natural do volume de chuvas em função de ci-
clos climáticos de longa duração, coincidindo com o plantio de
eucalipto.

Em contrapartida, existem mesmo alguns relatos sobre a re-
cuperação de nascentes com o plantio de eucalitpos em locais
de recarga hídrica (encostas, topos de morro, entorno de anti-
gas nascentes secas).



O eucalipto prejudica o meio
ambiente?

A simplicidade biológica própria da monocultura quando com-
parada à diversidade e riqueza de uma floresta nativa é flagran-
te. Isso sugere que a substituição de florestas nativas por plan-
tações florestais a título de "reflorestamento" seja um contra-
senso, em termos ambientais, sociais e até econômicos, em
face dos diversos bens materiais e imateriais (paisagem,
fármacos, fitoterápicos, potencial genético, contato com a natu-
reza, lazer) fornecidos pelas matas naturais. Sob esse aspecto,
a eucaliptocultura provoca prejuízos ambientais.

Em contrapartida, o plantio de eucalipto em áreas degrada-
das pelo uso agropecuário intenso (pastos degradados, áreas
erodidas ou desertificadas), ou mesmo pela atividade mineraria,
representa um fator de recomposição de solo e melhoria da sua
permeabilidade, criação de ambiente ameno para instalação de
outras espécies, além de outros benefícios como a geração de
emprego e renda.

O efeito estufa
O aumento da concentração do dióxido de carbono (CO 2 ) na

atmosfera terrestre é um dos fatores determinantes para a ocor-
rência do efeito estufa, fenômeno responsável pelo aquecimen-
to global. A elevação da temperatura média do planeta coloca
em risco o equilíbrio ambiental e a vida na Terra.

Atentos ao risco que o efeito estufa significa, representantes
de países de todo o mundo nas conferências internacionais so-
bre o meio ambiente firmaram o protocolo de Kyoto, do qual o
Brasil é signatário, que prevê limites e regras para a emissão de
carbono a longo prazo.

Em termos globais, a existência de atividades dependentes
de fornecimento contínuo de madeira, como a siderurgia a car-
vão vegetal, implicará no plantio de espécies florestais e, nesse
caso, destaca-se o eucalipto. Esse cultivo contínuo ao longo
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dos anos representará a formação de um estoque renovável,
porém permanente, de carbono (seqüestro). Isso porque as ár-
vores durante o seu crescimento vão fixando o gás carbônico da
atmosfera'. Cada árvore de eucalipto pode seqüestrar até 20 kg
de gás carbônico por ano. Um hectare de floresta jovem se-
qüestra, em média, 35 toneladas de CO 2 por ano.

O plantio de florestas de eucalipto, para atender a siderurgia
a carvão vegetal, promove o "seqüestro" de carbono da atmos-
fera, fixando-o na estrutura da madeira e na biomassa em geral.
Ao explorar a floresta, produzir o carvão e queimá-lo no alto-
forno para a produção do ferro-gusa, o carbono vai sendo paula-
tinamente devolvido à atmosfera. No final do ciclo de produção,
a siderurgia a carvão vegetal tem um balanço de carbono próxi-
mo de zero, pois o carbono emitido foi seqüestrado pelo próprio
ciclo.

Entretanto, é possível questionar a viabilidade de se promo-
ver o plantio de eucalipto com um propósito ambiental, como o
de conter o efeito estufa, quando se analisa a questão de uma
forma mais ampla, a partir dos impactos causados pelas gran-
des monoculturas florestais no meio ambiente (solo, água, flora
e fauna) e nas comunidades locais.

Sobre a geração de empregos

O plantio de eucalipto é responsável pela geração de empre-
gos diretos e indiretos em empresas plantadoras, particularmente
em regiões pobres, dando oportunidade a um contingente de
pessoas que não tinham perspectivas de trabalho. O fomento
florestal, por sua vez, tem sido apontado como uma tendência
do novo modelo de produção, descentralizando a produção, que
deixa de ser de domínio exclusivo das grandes empresas e passa
a ser uma oportunidade de renda para a agricultura familiar.

Em que pese a modernização da atividade, com a adoção
de novas tecnologias e a introdução de um novo modelo de
gerenciamento da produção, mais atentos às questões
socioambiental, a prática de algumas empresas e a desobedi-
ência à legislação trabalhista têm sido apontadas como preju-

8 Com a fotossíntese, as arvores absorvem gás carbônico (CO2) e liberam oxigênio (02)
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diciais às comunidades locais e, particularmente, aos traba-
lhadores.

Os trabalhadores
Os trabalhadores envolvidos na produção da madeira atuam

em atividades tais como limpeza e preparo do terreno para o
plantio, preparo das mudas nos viveiros, plantio, combate a for-
migas, capina braçal, corte com motosserra, arraste,
empilhamento e transporte de madeira, carregamento de cami-
nhões, replantio, manutenção das áreas de plantio. São desta-
cados três grupos distintos de trabalhadores: trabalhadores da
produção da madeira, trabalhadores da produção de carvão
vegetal (carvoeiros) e mulheres trabalhadoras9.

Os empregos gerados são considerados, em grande parte,
de baixa qualidade e, na maioria das vezes, de caráter temporá-
rio, com baixos salários, más condições de alojamento e má
alimentação, destacando-se pelo descumprimento da legisla-
ção trabalhista. Merece destaque a situação dos carvoeiros, que
trabalham nas baterias de fornos, áreas abertas no meio das
florestas de eucalipto para fabricar o carvão vegetal. As condi-
ções de trabalho, a qualidade de vida e as perspectivas de
futuro são bastante diferentes entre os carvoeiros das grandes
empresas reflorestadoras e que fabricam carvão vegetal (CAF,
Acesita, C.M. Barbará) e aqueles que trabalham para as empre-
sas empreiteiras. Embora a realidade de ambos os grupos seja
sofrível, o segundo grupo de trabalhadores apresenta um qua-
dro extremamente grave.

O "carvoeiro volante", aquele que trabalha para a empreiteira,
muda periodicamente o seu local de trabalho, normalmente para
outro município, onde o corte do eucalipto será realizado. A
rotatividade do corte da madeira faz o carvoeiro "rodar", ou seja,
mudar de local de trabalho. Esses movimentos da mão-de-obra
por vezes são conduzidos pelos "gatos" (alugadores de mão-
de-obra, geralmente caminhoneiros que servem de intermediári-
os entre empreiteiras e trabalhadores braçais). Os "carvoeiros",
que geralmente vivem e trabalham em condições desumanas,
normalmente, utilizam a ajuda de suas mulheres e crianças na
busca de se produzir mais carvão na base da empreitada fami-
liar. Tal apoio é visto por eles como fundamental, principalmente

9 GUERRA, Cláudio B. Meio Ambiente e Trabalho no Mundo do Eucalipto. Associação Agência Terra, p. 73. 1995.
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no desenvolvimento das atividades consideradas como mais
leves", ao final da qual, entretanto, depois de uma jornada de 10
a 12 horas de trabalho, todos se encontram completamente co-
bertos pelo pó de carvão10.

2) As comunidades locais
Conforme apontamos, as plantações florestais em escala indus-

trial proporcionam empregos para as comunidades locais e benefí -
cios econômicos para os estados e municípios. Entretanto, o mo-
delo implantado na década de 1960, a partir da destruição de gran-
des áreas de floresta nativa, gerou uma dependência das comuni-
dades locais em relação às grandes empresas produtoras de
eucalipto. Os moradores locais, em função da destruição da flores-
ta nativa, foram privados de uma série de atividades e fontes de
renda como alimentos, forragem, remédios, fibras vegetais, frutos,
fungos, produtos obtidos das flores. Em muitos casos, as planta-
ções trouxeram como resultado a expulsão da população local,
que se dirigiu, principalmente, para as grandes cidades.

O eucalipto reduz o desmatamento de
florestas nativas?

O desmatamento de áreas cobertas com florestas nativas em
Minas Gerais ocorre hoje, basicamente, em função da amplia-
ção das áreas agrícolas e com o objetivo direto de produção de
carvão e Lenha. Quanto à expansão da fronteira agrícola, atual-
mente, na sua quase totalidade, em áreas de domínio do cerra-
do, a Lei de Política Florestal do Estado (Lei n 2 14.309, de 2002)
garante autorização para utilização da madeira extraída pelo
agricultor e autoriza as empresas consumidoras de matéria-pri-
ma florestal a utilizar até 10% de carvão ou lenha de florestas
nativas. Essa medida garante o aproveitamento econômico da
madeira retirada. Logo, sobre essa fonte de madeira o plantio
de eucalipto não influencia, pois o desmatamento não está mo-
tivado pelo interesse em obter madeira, mas, sim, em expandir
10 Pesquisa da Associação Agência Terra, na Bacia do Rio Piracicaba, no Estado de Minas Gerais, coordenada
pelo engenheiro Cláudio Guerra, que deu origem á publicaçao "Meio ambiente e trabalho no mundo do eucalipto'.
1995. p. 73
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área de cultivo. Já o desmatamento com objetivo de produção
de carvão e lenha, este sim, está diretamente sob influência do
plantio de eucalipto. O mercado de carvão vegetal tem seus
preços determinados pela demanda de gusa no mercado inter-
nacional. Anos extraordinários como o de 2003 e este ano provo-
cam alta pressão no consumo de carvão vegetal pelas siderúr-
gicas. De acordo com o balanço energético do Estado de Minas
Gerais, cerca de 50% do carvão consumido foram importados
de outros estados (Bahia, Goiás, Mato Grosso do Sul, por exem-
plo), o que demonstra incapacidade de Minas produzir para o
seu consumo. Sob essa demanda, fica evidente que todos os
remanescentes de mata nativa do Estado estão sob ameaça,
pois lucrará mais quem transportar a menor distância. Logo, pro-
duzir carvão no Estado é uma vantagem competitiva.

Se os plantios de eucalipto estivessem sendo feitos no Esta-
do de acordo com as expectativas de consumo futuro, certa-
mente seriam poupadas matas nativas de Minas e dos estados
vizinhos. Como já citado anteriormente, em 2003 o plantio de
eucalipto atingiu 50% da demanda real, ou seja, no futuro Minas
continuará dependente de carvão importado.

Vale portanto dizer que um metro cúbico de madeira de
eucalipto evita o corte, legal ou não, do mesmo volume de lenha
nativa. No passado, época dos incentivos fiscais, era normal a
aquisição de áreas de florestas ou cerrado para o desmatamento
e subseqüente plantio de eucalipto, o que caracteriza o eucalipto
como vetor de expansão da fronteira agrícola. Hoje, essa situa-
ção mudou. O replantio de áreas já ocupadas anteriormente por
eucalipto e os programas de fomento à atividade florestal para
produtores rurais criam as condições para que não sejam ocu-
padas novas áreas extensas e contínuas com eucalipto.

No caso da madeira para celulose, a mata nativa não fornece
o insumo adequado, que só pode ser produzido pelo plantio de
espécies ou clones de eucalipto selecionados para essa aplica-
ção da mesma forma que no carvão vegetal. A tendência atual
indica a adoção do fomento florestal (atividade florestal para a
agricultura familiar) como a melhor alternativa social, ambiental
e econômica.

Entidades ligadas à questão social e ambiental questio-
nam a sustentabilidade do aumento global do consumo de
papel. Basta citar que um cidadão norte-americano consome
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11 vezes mais papel que um cidadão brasileiro. Nesse cená-
rio, o desenvolvimento econômico da Ásia e da África é uma
séria ameaça de explosão da demanda e, por conseqüência,
da necessidade de áreas para plantio de eucalipto. Essas
entidades argumentam que, nas condições apresentadas hoje,
o consumo de papel é ambientalmente insustentável e, em
grande parte, socialmente desnecessário. Portanto, nem os
planos de uso das florestas, nem os planos de expansão das
plantações florestais, podem pretender se auto-justificar, ale-
gando que a humanidade precisa de mais papel. E importan-
te ressaltar que o controle dessas pressões passará pelas
políticas públicas adotadas pelos países consumidores e pro-
dutores, como o Brasil.

O argumento econômico
Em 2003, o setor de base florestal participou com R$ 354,7

milhões em recolhimento de ICMS, além de recolher outros R$
17,02 milhões em taxa florestal, tributo estadual. Quase 80%
desses valores provêm da siderurgia a carvão vegetal. Consoli-
dado, o setor de base florestal ainda possui um grande potenci-
al de expansão, representada por um forte alargamento da de-
manda de madeira. Considerados os investimentos recentes em
plantio de espécies florestais, muito aquém da demanda, Minas
Gerais caminha para um momento crítico de suprimento de ma-
téria-prima florestal.

Entretanto, é preciso destacar que o modelo econômico que
introduziu definitivamente o eucalipto no cenário econômico mi-
neiro provocou distorções históricas que, ainda hoje, causam
sérias limitações ao desenvolvimento, além de ter gerado um
passivo social e ambiental elevado.

Práticas associadas à implantação da eucaliptocultura em
Minas Gerais:

utilização de métodos de coação econômica ou psicológica
pelas empresas, no processo de aquisição de propriedades ou
posses de terras de agricultores familiares

incentivos fiscais para o reflorestamento e florestamento
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• baixo rigor na fiscalização dos projetos incentivados
• projetos de plantio não necessariamente integrados a uma

indústria consumidora
• obrigatoriedade de as empresas consumidoras serem tam-

bém produtoras de matéria-prima florestal
• omissão quanto à prática de substituição de áreas de flores-

ta nativa por eucalipto
• baixo nível tecnológico
• omissão quanto à aplicação das leis trabalhistas
• desrespeito à legislação ambiental, quanto às áreas de pre-

servação permanente e de reserva legal
• descuido com relação às comunidades locais
• métodos questionáveis de apropriação de terras públicas
O Estado chegou a ter 1,5 milhão de hectares plantados com

florestas homogêneas. Hoje, Minas Gerais possui 1,08 milhão
de hectares de eucalipto e 80 mil hectares de pinus, o que
corresponde a 2% da área total do território. O setor é responsá-
vel pela geração de 731.390 empregos entre diretos e indiretos,
conforme quadro abaixo.

Fonte: ABRACAVE, Sindifer, Fiemg, Empresas

Perspectivas de um novo modelo

Com o mercado sinalizando elevação do preço da madeira e
seus produtos, o proprietário rural e posseiros poderão se bene-
ficiar dedicando parte das suas terras para produção de madei-
ra. Considerada a totalidade do território mineiro, mais de 50%
das terras se destinam à pecuária e significativa parcela se en-
contra hoje degradada ou subutilizada. Daí a disponibilização
de pequenos lotes por propriedade ou posse para a produção
de madeira, baseada em programas governamentais ou priva-
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dos que ofereçam insumos (fomento florestal) e aplicação da
mão-de-obra familiar, o que pode significar a retomada da ativi-
dade florestal pelos agricultores e uma significativa geração de
emprego e renda no campo. Bem planejada, a silvicultura na
propriedade rural não concorre com a produção de alimentos,
consolida a posse da terra pelo agricultor, auxilia na recomposi-
ção de áreas de recarga hídrica e contribui para a capitalização
do homem e da economia rural.

Essa oportunidade é potencializada pela elevada produtivi-
dade do eucalipto, auxiliada pela pesquisa e pelo desenvolvi-
mento tecnológico já acumulados no Estado.

Adotado o rigor necessário pelo órgãos públicos responsá-
veis pela autorização e pelo monitoramento da atividade flores-
tal, Minas Gerais poderá multiplicar sua produção de madeira e
produtos florestais sem que se desmate mais um único hectare
para esse fim. Suprido o mercado interno, a demanda por pro-
dutos florestais no exterior poderá ser o destino dos produtos
mineiros, como já acontece com o gusa e a celulose.

Grandes obstáculos deverão ser vencidos para a realização
dessas possibilidades com relação ao mercado mundial. Certa-
mente, ocorrerão resistências e serão impostas barreiras aos
produtos nacionais, pois diversos países europeus pequenos
em área e outros como o Canadá possuem como principal força
econômica as indústrias de base florestal. Comparada a capa-
cidade de produção por hectare desses países temperados com
a das terras brasileiras, é fácil concluir que o crescimento da
economia florestal aqui ameaça os negócios do Hemisfério Nor-
te. No Brasil o eucalipto pode ser explorado com 7 anos e apre-
senta produtividade de cerca de 4 estéreos (metro cúbico pre-
enchido com madeira roliça). Nos países temperados, o ciclo de
uma floresta de produção não é menor do que 20 anos, chegan-
do, em alguns casos, a 50 anos por rotação.

Posição das entidades
A agropecuária no Brasil continua deixando um imenso rastro

negativo na área ambiental, devido a ocupação de áreas impró-
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prias, mau uso do solo, desmatamento, uso abusivo de
agrotóxicos, degradação da água e outras seqüelas. A discus-
são das diversas atividades dessa área (plantações florestais,
cafeicultura, soja, bataticultura, pecuária, suinocultura e outras)
é fundamental para que mudemos esse modelo predatório e sem
limites. O plantio de eucalipto é uma atividade econômica fun-
damental à sociedade e, como muitas outras, sujeita a
licenciamento ambiental. Bem feita, pode tornar-se aliada na pro-
teção da biodiversidade e da água. Malfeita, fator de degrada-
ção ambiental. Para a Associação Mineira de Defesa do Ambi-
ente - Amda - , a discussão do assunto só traz benefícios.
Quando as pessoas têm informações corretas, podem assumir
posições conscientes e autônomas, livrando-se de manipulações
políticas. O seminário será uma excelente oportunidade para se
discutir o assunto sob aspectos técnicos/ambientais, avaliando
erros cometidos, correção dos mesmos, conquistas tecnológicas
e licenciamento.

Amda (Maria Dalce Ricas)

Todas as espécies vivas do planeta, inclusive a espécie hu-
mana, têm o direito legal e legítimo de lutar por sua sobrevivên-
cia. E a vida requer energia que por sua vez é suprida pelos
recursos naturais. Quando um produtor rural cultiva algodão,
amendoim, cana de açúcar ou frutas, ele usa o recurso natural
do solo para prover seu sustento. O mesmo acontece quando
um silvicultor cultiva árvores em bases sustentáveis. Devido à
falta de financiamento adequado, o setor florestal mineiro já
enfrenta certa escassez de madeira, que tende a se tornar dra-
mática em futuro próximo. Já se tem notícia de empresas minei-
ras procurando madeira em vizinhos países do Mercosul. Ainda
que em quantidades menores do que as necessárias, as planta-
ções florestais em Minas destinam-se ao suprimento de um par-
que industrial já tradicional e plenamente estabelecido. Apenas
para a manutenção desse parque industrial, há necessidade de
aumento em pelo menos 50% da área plantada atual. Os bene-
fícios sociais, econômicos e ambientais do setor florestal são
bem conhecidos e o apoio dos governos e da sociedade organi-
zada será imprescindível para seu continuado sucesso.

Associação Mineira de Silvicultura - AMS (José
Batuira de Assis)
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O eucalipto ocupa um papel de destaque na economia de
Minas Gerais e nal i matriz energética do Estado. A possibilida-
de de geração de energia térmica e elétrica através da biomassa
florestal é um dos atuais pontos de investigação e interesse da
Companhia Energética de Minas Gerais - Cemig - que, junta-
mente com universidades, está desenvolvendo estudos e pes-
quisas de cultivo e uso do eucalipto, segundo critérios técnicos
e socioambientais definidos pelos órgãos competentes.

Cemig (Dulce Maria de Castro Rocha Corrêa de
Barros)

O Centro de Documentação Eloy Ferreira da Silva - Cedefes -
tem uma posição fortemente crítica em relação à monocultura do
eucalipto e aos programas de expansão do seu plantio, sejam
eles em terras públicas ou privadas. Tal posição deriva da
constatação de que, ao longo dos anos em que o modelo da
monocultura do eucalipto se implantou, as conseqüências se
revelaram desastrosas. A expansão da monocultura do eucalipto
nos Estados de Minas Gerais, Bahia, Espírito Santo e Rio de
Janeiro vem acontecendo às custas de sérios impactos nos
ecossistemas, principalmente no cerrado e na Mata Atlântica,
com a progressiva perda da biodiversidade, bem como nas co-
munidades tradicionais que neles vivem quilombolas, povos in-
dígenas, agricultores familiares "geraiseiros", entre outros. São
milhares de famílias que foram expulsas das suas terras, contri-
buindo para a concentração fundiária e para a desestruturação
das comunidades remanescentes. Em Minas Gerais, os proje-
tos estatais de desenvolvimento econômico permitiram que gran-
des empresas monocultoras expandissem a eucaliptocultura,
principalmente nas regiões Norte de Minas e Vale do
Jequitinhonha, em terras públicas de uso secular pelas comuni-
dades locais. Atualmente a maioria dos contratos de concessão
dessas terras estão vencidos, porém o Estado está tendo gran-
de dificuldade para a recuperação dessas terras. O plantio do
eucalipto também afeta diretamente a produção de alimentos no
País, pois ocupa extensas áreas que poderiam ser usadas para
a Reforma Agrária, como é o caso das terras devolutas em Mi-
nas Gerais. Além disso, os empregos gerados são em muito
menor número do que os defensores do setor alardeiam, em
contraposição à agricultura família. No entanto, o volume de in-
vestimentos para o plantio do eucalipto, exportação de celulose
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e produção de carvão vegetal é muito maior do que aqueles
destinados à agricultura familiar e à Reforma Agrária.

Cedefes (Marilda Quintino Magalhães)
Pau que nasce certo e entorta a vida dos outros!" Talvez seja

uma expressão curta e grossa" de um trabalhador rural do Vale
do Aço, mas que revela uma sabedoria prática e concreta que
nasce da experiência direta, aquela que melhor sintetiza a opi-
nião formada em anos de acompanhamento no campo da Co-
missão Pastoral da Terra, aqui, em Minas Gerais. Dos meados
até o final dos anos 1970, época em que se iniciava o plantio
extensivo do eucalipto pelas empresas siderúrgicas no interior
de Minas (Norte, Jequitinhonha e Vale do Aço), a CPT, sob a
profética orientação do cientista pe. Justino Obers, já alertava o
povo sobre as conseqüências negativas que poderiam apare-
cer. Hoje, depois de 20 anos ou mais, surpreendemo-nos ao
constatar que a realidade ficou muito pior do que o previsto. O
impacto socioeconômico-ambiental, para o povo atingido pelo
eucalipto, tornou-se uma verdadeira tragédia. Não resta dúvida:
se a criação que vem de Deus se auto-sustenta pela
biodiversidade e o ser humano faz parte dela, todo projeto de
monocultura é ecologicamente insustentável, economicamente
e socialmente inviável e eticamente inaceitável.

CPT-MG (Luciano Di Fant)
A Fundação Centro Tecnológico de Minas Gerais - Cetec -

apóia a iniciativa da Assembléia Legislativa de Minas Gerais em
promover o Ciclo de Debates sobre o Eucalipto, que vem atender
uma veemente necessidade de informações e esclarecimentos
para realçar os benefícios e afastar os mitos que cercam a
eucaliptocultura. A utilização de espécies de rápido crescimento
como fonte de matéria-prima diminui a pressão sobre as florestas
nativas. Reflorestamentos com eucalipto, anteriormente destina-
dos às indústrias de polpa e de carvão, começam agora a ser
direcionados a outros usos, como a produção moveleira. No que
diz respeito à aceitação de novas espécies pelos consumidores
de produtos derivados de madeira, o designa e a certificação são
ferramentas essenciais para a agregação de valor aos produtos
da madeira de eucalipto, e contribuem para promover uma mu-
dança de mentalidade por parte de produtores e consumidores.

Cetec (Jorge Saffar)
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A Emater-MG considera o eucalipto uma cultura que, como
qualquer outra, deve ser plantada de acordo com a legislação
em vigor, buscando-se a sustentabilidade ambiental, econômi-
ca e social. A exemplo de tantas outras plantas exóticas, como
o arroz, o café, a cana e o milho, o eucalipto vem contribuindo
para o desenvolvimento de Minas e do País. Sua presença é
disseminada por todo o Estado e seu plantio por pequenos pro-
dutores rurais, que são o foco da ação extensionista, representa
fonte de renda importante, além de prover a madeira necessária
para uso na propriedade, para a construção de cercas, currais,
etc. Exerce, portanto, papel importante na proteção ambiental,
uma vez que, havendo disponibilidade de madeira de floresta
plantada, o produtor não será induzido a lançar mão de mata
nativa para atender a suas necessidades operacionais.

Emater (Ivo Pera Eboli)

A Empresa de Pesquisa Agropecuária do Estado de Minas
Gerais - Epamig -tem como missão apresentar soluções para
o complexo agrícola, criando e adaptando alternativas
tecnológicas e oferecendo serviços especializados, capacitação
técnica e insumos qualificados compatíveis com as necessida-
des dos clientes, em benefício da qualidade de vida da socie-
dade.

Epamig (João Roberto Mello)
Eucaliptocultura - "Importante sim! Mas com responsabilida-

de social e ambiental." É indiscutível que a atividade da
eucaliptocultura no Estado de Minas Gerais tem uma importân-
cia extraordinária do ponto de vista da geração de emprego e
de divisas para o estado e inúmeros municípios onde diversas
empresas exercem suas atividades, mas é inegável também
que hoje, após as profundas mudanças adotadas por essas
empresas em seus processos produtivos, na busca de se ade-
quarem às exigências do tal competitivo mundo globalizado,
provou e vem provocando, sim, enormes transformações em
diversos aspectos do cotidiano em que a eucaliptocultura está
presente. Portanto, a Ftiemg e o Sindmadeira/SB, na condição
de entidade de classe representativa dos interesses dos traba-
lhadores e da sociedade, entendem ser de grande importância
este ciclo de debates, por meio do qual, com discussões e en-
tendimento possamos ter um modelo que permita a manutenção
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da atividade sustentável, não SÓ do ponto de vista econômico,
mas que tenha também a atenção voltada para as questões
sociais e ambientais. O homem e o meio ambiente devem ser
tratados com responsabilidade.

Ftiemg e Sindmadeira/SB (Antônio Francisco
Djavam Marques)

No início da década de 1970, as primeiras manifestações con-
trárias ao atual modelo da eucaliptocultura foram estigmatizadas
naquela época como atitude de comunista, inimigos da pátria e
subversão contra o desenvolvimento. As últimas manifestações,
que fazem parte do atual debate, também já estão sendo estigma-
tizadas como atitude de porta-vozes do atraso, desligados da reto-
mada do desenvolvimento, postura de neobobos contra o merca-
do. Os motivos dessas reações nos parece ser uma forma de es-
conder os desdobramentos econômicos, os danos socioambientais,
as conseqüências malévolas do modelo, como também uma defe-
sa do que se está pleiteando para o futuro. Estão errados tatica-
mente e estrategicamente os que utilizam tais expedientes. O
atual modelo, presente em quase duas centenas de municípios
mineiros, desmatou e ocupou cerca de 2 milhões de hectares onde
havia mata atlântica e cerrado e hoje reivindica, por intermédio das
organizações empresariais, que, para atender o mercado consu-
midor em ascensão, é necessário a expansão do plantio do eucalipto.
Antes de discutirmos detalhes de um novo fazer da eucaliptocultura,
temos que nos perguntar qual seria a participação dessa importan-
te atividade do agronegócio, em relação ao desemprego, aos aci-
dentes de trabalho, à poluição das terras pelos insumos químicos,
à destruição da biodiversidade por milhares de hectares contínuos,
à migração das populações rurais, ao destino dos lucros, à
irresponsabilidade socioambiental das empresas e, por fim, à sua
íntima relação com a lógica da migração dos recursos naturais in-
ternacionais sul- norte. Se optarmos por discutir a problemática da
demanda e do fornecimento do eucalipto pela lógica do mercado
pelo mercado, do superávit da balança comercial e da competição
internacional, este debate da sociedade que não aconteceu nos
anos 1970 se dará apenas para legitimar o que já está decidido.

Instituto Brasileiro de Educação, Integração e
Desenvolvimento Social - lbeids (Lourival Araújo
Andrade)
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O Instituto Estadual de Florestas - IEF -, preocupado coma
exaustão da base florestal do Estado, está incentivando o plan-
tio de eucalipto, principalmente ao redor dos pólos consumido-
res ligados ao consumo de carvão vegetal e de madeira para a
produção de móveis. A demanda de produtos madeireiros está
muito acima da capacidade de produção das florestas planta-
das, pressionando ainda mais os remanescentes florestais na-
tivos. A linha de ação da instituição é promover o fomento flo-
restal nas propriedades rurais que estejam respeitando as áre-
as de preservação permanente e de reserva legal e em que o
plantio esteja direcionado para as áreas de pastagens degra-
dadas, de grande ocorrência em quase todas as regiões do
Estado.O incentivo do IEF para o plantio de eucalipto vai do
fornecimento de mudas até o adubo e o formicida, passando
pela assistência técnica nas fases de plantio e manutenção
do povoamento florestal. Para 2004 está previsto o plantio in-
centivado de cerca de 20 mil hectares, com recursos origina-
dos da Reposição Florestal.

IEF (Danilo Rocha)
O eucalipto hoje está profundamente integrado à paisagem

mineira, gerando empregos e divisas em toda a sua extensa
cadeia econômica. No entanto, o seu cultivo exige cada vez
mais a atenção do poder público no sentido de não permitir que
se repitam os erros do passado, quando algumas áreas foram
cultivadas de forma irresponsável e criminosa, destruindo vere-
das e expulsando milhares de famílias de posseiros pobres. O
ter, como gestor das terras devolutas utilizadas pela

eucaliptocultura, está procurando disciplinar a reutilização das
mesmas, conciliando os interesses do setor empresarial siderúr-
gico, comunidades locais e trabalhadores rurais sem terra. A
criação de reservas agroextrativistas de uso comunitário é im-
prescindível para a recuperação ambiental de determinadas áre-
as, diminuindo os impactos ambientais e sociais e devolvendo
às comunidades tradicionais dos grotões de Minas a perspecti-
va de melhores condições de vida.

Iter (Luiz Antônio Chaves)
A grande contribuição dessa cultura ao País é amenizar a

pressão sobre os ecossistemas naturais, substituindo a fonte
de fornecimento de madeira para lenha e carvão. Além de repre-
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sentar importante fonte de divisas para nossa economia com a
produção de madeira, lenha e celulose, a substituição de áreas
abertas pelo plantio de grandes lavouras de eucalipto contribui
para o equilíbrio da temperatura e do CO 2 na atmosfera e a ma-
nutenção do balanço hidrológico.

O eucalipto ocupa posição de destaque na atividade agrícola bra-
sileira atual. Em função da diversidade de espécies e adequações a
diferentes locais, o eucalipto passou a ser considerado como padrão
de produção de matéria-prima florestal de alto rendimento e rápido
crescimento para diversos usos. Porém, ao lado da expansão da
eucaliptocultura, começaram a surgir críticas ao gênero, destacando
principalmente os prejuízos e perigos dela decorrentes.

Escola de Design da Uemg (Prof. José Luiz do
Carmo)

Como representante das instituições acadêmicas e, especifi-
camente, como professor nas áreas de Política, Legislação,
Administração e Planejamento Florestal do Departamento de
Engenharia Florestal da Universidade Federal de Viçosa (DEF/
UFV), minha posição neste ciclo de debates sobre o eucalipto
busca ser a de mais pura neutralidade no sentido de auxiliar, na
medida do possível, quanto aos esclarecimentos científicos so-
bre as plantações com as espécies do gênero Euca/yptus, como
também, identificar e divulgar, com os meus pares, as mais di-
versas oportunidades e necessidades de investigações científi-
cas sobre essas plantações, que surgem sempre nestas roda-
das de discussões promovidas pelas partes. Conhecedor das
críticas que determinados segmentos representantes da socie-
dade organizada fazem com relação ao eucalipto e à
eucaliptocultura e de suas conseqüências tanto positivas, quan-
do críticas construtivas, e negativas, quando perniciosas, bus-
carei, apesar do meu perfil profissional voltado a tal espécie e
por tudo o que sei sobre os benefícios sociais, econômicos e
ambientais que ela proporciona, não me deixar influenciar favo-
rável à mesma, para não atrapalhar o andamento dos trabalhos
ei 1 para que eu possa captar todos aqueles pontosu críticos
que auxiliarão no processo de evolução do manejo das planta-
ções florestais de eucalipto no Brasil e em Minas Gerais, pondo
a ciência acima de quaisquer interesses escusos.

Universidade Federal de Viçosa (Prof. Sebastião
Renato Valverde)
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Legislação sobre o eucalipto

i n 2 4.771	1965 LEGISLAÇAU F-LUHES 1 Al- F-EUEHAL - COUIOU FLORES
BRASILEIRO

dida Provisória 2001 Altera os arts. 1°, 4o, 14, 16 e 44, e acresce dispositivos à Lei no
2.166-67	 4771, de 15 de setembro de 1965, que institui o Código

Florestal, bem como altera o art. 10 da Lei no 9.393, de 19 de
dezembro de 1996, que dispõe sobre o Imposto sobre a
Propriedade Territorial Rural - TR, e dá outras providências

1 N 14309	2002 DISPÕE SOBRE AS POLíTICAS FLORESTAL E DE PROTECÃO

RETO N 2	2004 REGULAMENTA A LEI W 14.309, DE 19 DE JUNHO DE 2002,
10	 QUE DISPÕE SOBRE AS POLFTICAS FLORESTAL E DE

PROTEÇÃO À BIODIVERSIDADE NO ESTADO DE MINAS

14940	2003 INSTITUI O CADASTRO TÉCNICO ESTADUAL DE ATIVIDADES
POTENCIALMENTE POLUIDOIRAS OU UTILIZADORAS DE
RECURSOS AMBIENTAIS E A TAXA DE CONTROLE E
FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS -

- E flÁ 01 ITRArt PPfl\/IflNfiIrt
1 N 4747	1968 DISPÕE SOBRE COBRANÇA DAS TAXAS ESTADUAIS
CRETO N9	1994 APROVA O REGULAMENTO DA TAXA FLORESTAL

DECRETO Ny	2002 ALTERA O REGULAMENTO DA TAXA FLORESTAL, APRUVADO
42908	 PELO DECRETO N'36.1 10, DE 4 DE OUTUBRO DE 1994.
RES O LUÇÃO IEF 2000 DISCIPLINA SISTEMA DE PARCELAMENTO FISCAL E DÁ
N'3070	 OUTRAS PROVIDÊNCIAS
PORTARIA 1EF N9 2003 Altera a Portaria n. 85, de 08 de Agosto de 2003, na forma que
133	 - menciona e dá outras providências.
PORTARIA IEF N2 2003 Dispõe sobre a extinção da Autorização para Exploração
85	 Florestal para as florestas plantadas e dá outras providências.
PORTARIA IEF N Q 2003 Dispõe sobre o transporte de madeira in natura de florestas
86plantadas no Estado de Minas Gerais.
PORTARIA IEl` N 2003 Dispõe sobre utilização de documento de controle ambiental
135	 para produtos florestais de outros Estados.
DECRETO N2	1987 INSTITUI O PROGRAMA DE CONSERVAÇÃO E PRODUÇÃO
27667	 FLORESTAL EM MINAS GERAIS - PRO-FLORESTA, E DA

OUTRAS PROVIDENCIAS.
LEI N 11398	1994 CRIA O FUNDO PRO-FLORESTA E DA OUTRAS PROVIDENCIAS.
DECRETO N2	1994 REGULAMENTA O FUNDO PRO-FLORESTA, CRIADO PELA LEI
35870	 11398, DE 6 DE JANEIRO DE 1994.
LEI N9 14079	2001 CRIA O PROGRAMA ESTADUAL DE FOMENTO FLORESTAL E

DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

L)Oc&x'rfltr.	Ano 'ornema
LEI N 10561	1991 (REVOGAUA)OISPOE SOBRE A POLI lUA FLORES 1 Al- NO

ESTADO DE MINAS GERAIS.
LEI N Q 6637	1975 AUTORIZA O PODER EXECUTIVO A ALIENAR TERRAS

DEVOLUTAS, DE PROPRIEDADE DO ESTADO, E DA OUTRAS
PROVIDENCIAS.

LEI N 1197	1954 CONCEDE FAVORES AS COMPANHIAS, EMPRESAS OU
COOPERATIVAS QUE SE ORGANIZAREM PARA
REFLORESTAMENTO NO ESTADO.
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Lei Federal n0 4.771, de 1965

A legislação brasileira, especificamente a Lei Federal n"4.771,
de 1965, o Código Florestal Brasileiro e a Lei Estadual n2 14.309,
de 2002, que dispõe sobre as políticas florestal e de proteção à
biodiversidade no Estado, determinam que os grandes usuários
de produtos florestais devem manter florestas próprias para seu
consumo. No caso da lei mineira, determina-se que qualquer
pessoa física ou jurídica que utilize volume anual superior a "4.000
mdc (quatro mil metros de carvão), aí incluídos seus resíduos ou
subprodutos, fica obrigada, a utilizar ou consumir produtos e
subprodutos florestais oriundos de florestas de produção, no
percentual mínimo de 90% (noventa por cento), sendo-lhe facul-
tado o consumo de até 10% (dez por cento) de aproveitamento
de produtos e subprodutos de formação nativa autorizado pelo
IEF para uso alternativo do solo"(art.47).
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