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Resumo 
 
Hoje, a questão dos efeitos ambientais das plantações de eucalipto parece tão indefinida quanto 
a própria origem dessas especulações. As polemicas sobre a cultura do eucalipto sempre foram 
acirradas. Questionamentos sobre as florestas plantadas de eucalipto é quanto aos aspectos de 
manejo, principalmente á formação de monoculturas extensas. Além disso, a atividade intensiva 
de cultura de eucalipto compete com a agricultura de sobrevivência, reduzindo as oportunidades 
de trabalho e aumentando o êxodo rural. A monocultura de eucalipto na região oeste 
maranhense tem suas características agrárias singulares, com diversos conflitos de cunho social, 
abandono de projetos empresariais surgimento de outros, assim despertando a visão para a 
tentativa de compreensão desta região. 
 
Palavras- chave: Eucalipto. Monocultura. Indústria de Celulose. 
 
 
Introdução 
 
Quando se pensa em árvore de rápido crescimento, como alternativa para a produção de 

madeira, o gênero Eucalyptus se apresenta como dos mais importantes, não somente por 

sua capacidade produtiva e adaptação aos diversos ambientes, mas principalmente pela 

grande diversidade de espécies, tornando possível atender aos requisitos tecnológicos 

dos mas diferentes segmentos da produção industrial. 

O potencial de eucaliptos proporciona também um importante legue de alternativas para 

a obtenção de madeira com diferentes características tecnológicas. Existem espécies que 

substituem, com vantagens, as madeiras nativas atualmente em uso. Até o presente 

momento, a grande experiência silvilcultural brasileira se resume na produção de 

florestas jovens, do ciclo curto e de rápido crescimento.  

Nos últimos quarenta anos, observou-se um vasto e bem sucedido programa de 

“reflorestamento”, com algumas espécies do gênero Eucalyptus, visando atender, 

principalmente, as necessidades de matéria-prima para os setores de celulose, carvão e 

painéis. Para atender a tais demandas, a seleção de espécies envolvendo, inicialmente, 

programas de melhoramento e algumas praticas silvilculturiais. 
 
A pratica de final da década de 1980, as empresas florestais procuram outras 
alternativas de uso para a madeira de eucalipto. Buscaram-se a utilização 
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múltipla das florestas e uma melhor remuneração para a madeira, 
incentivando as empresas de definir estratégias para se produzir uma madeira 
com melhores atributos. (SILVA, 2009, p. 29). 

 

Segundo definição do Conselho Nacional de Meio Ambiente (CONAMA), impacto 

ambiental é qualquer alteração das propriedades físicas, químicas e biológicas do meio 

ambiente, causa por qualquer forma de matéria ou energia, resultante das atividades 

humanas que direta ou indiretamente, afetam a saúde, a segurança e o bem-estar da 

população, bem como as atividades sociais e econômicas, a biota e a qualidade dos 

recursos ambientais. 
Os impactos ambientais no Brasil começaram e ser avaliados somente com a 
promulgação da Lei Federal nº 6.938 de 31 de agosto de 1981, definindo a 
Política Nacional de Meio Ambiente. Diversos decretos, resoluções e 
regulamentação posteriores complementaram a lei inicial. (SILVA,  
1994, apud SILVA, 2009, p. 31). 

 

A agricultura ou a atividade florestal intensiva, com fins produtivos, qualquer que seja a 

sua modalidade, sempre exigirá modificações nos ecossistemas naturais, provocando 

impactos de variada magnitude. Tal medida se tornou indispensável para que se pudesse 

colher uma maior quantidade de produtos, de uma mesma superfície de terreno, 

principalmente alimentos e fibras, tão essenciais é sobrevivência e ao conforto do 

próprio homem. A agricultura foi inventada precisamente para cumprir a finalidade de 

se extrair mas da natureza do que dela se poderia extrair pro puro extrativismo. 

 

Desenvolvimento 
 
O homem é o principal agente do meio e por ele e para ele devem convergir todas as 

atenções; as repostas ambientais, por consequência, serão decorrentes de suas decisões. 

A atividade de “reflorestamento” traz consigo uma forte conotação social, porque 

envolve um contingente humano em todas as suas etapas de implantação, condução, 

colheita e utilização. Como impactos positivos da atividade, verificam-se o aumento de 

efeitos de mão-de-obra, a abertura de malhas viária florestal, a dinamização dos setores 

produtivos regionais, além dos retornos sociais á população coo um todo, devido ao 

recolhimento de impostos, geração de divisas e valorização das terras. 

Á época dos incentivos fiscais o Brasil, na segunda metade da década de 1960, 

formaram-se as grades empresas florestais, notadamente nas áreas rurais. As áreas mais 

utilizadas para plantação, coincidentemente, eram áreas pouco valorizadas e mais 
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afastadas dos grandes centros, alem de contar com um grande excedente de mão-de-

obra não qualificada. Inegavelmente, a implantação de grandes projetos de 

“reflorestamento” trouxe vários benefícios para essas regiões. Fazendeiros, 

comerciantes, trabalhadores rurais e lideranças políticas e comunitárias utilizaram muito 

dos benefícios advindos das frentes de “reflorestamento”. 
 
O avanço tecnológico alcançando refletiu-se, também, na geração de 
empregos de melhor qualidade, na produção de equipamentos mais 
sofisticados e automatizados, na redução de esforços físicos, na otimização 
dos recursos e na capacitação permanente de mão-de-obra, nas áreas mais 
plantas, tornou-se possível e mecanização em quase todas as atividades, 
conseguindo-se maior produtividade, a custos bem mais reduzidos. Grandes 
empresas de atuação internacional de estabelecerem no território brasileiro 
para participar do processo de desenvolvimento, motivadas pelas inúmeras 
oportunidades que se avizinhavam. (SILVA, 2009, p. 37). 

 

A atividade florestal contribui pra o bem-estar do ser humano, atuando na melhoria das 

condições de vida das populações locais, o que pode ser confirmado, com a evolução do 

Índice de Desenvolvimento Humano (IDH), considerando como uma referencia 

internacional para o acompanhamento e analise da qualidade de vida. O Índice de 

Desenvolvimento Humano (IDH) sintetiza uma média de três índices, que são 

caracterizadas pelas dimensões básicas e universais da vida: 

 

I. O acesso ao conhecimento (educação) 

II. O direito e uma vida longa e saudável (longevidade) 

III. O direito a um padrão de vida digna (renda per capita) 

 

Algumas impactos socais negativos de correntes do reflorestamento, também, surgiram 

á época dos incentivos fiscais. Observaram-se uma desestruturação fundiária, 

diminuição da produção de alimentos nas pequenas propriedades, êxodo rural e um 

consequente aumento de favelas e bolsões de pobreza nos arredores das cidades 

próximas do empreendimento florestal; alem disso, houve transformação culturais 

significativas, como a diminuição do padão de vida local com a maturação das florestas, 

impacto visual, em decorrência da erradicação da cobertura vegetal existente e da 

exploração dos talhões em sistema de corte raso etc. A manutenção da mão-de-obra 

também não ocorre de foram linear durante todo o processo produtivo de floresta e a 

oferta de trabalho diminui drasticamente, após a fase de implantação. A mecanização e 
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automação contribuíram, em parte, com a redução dos empregos e criaram impactos 

sociais negativos nas regiões reflorestadas. 

 

Celmar 
 

A CELMAR surge no contexto nacional aproveitando o discurso adotando 
por algumas das maiores empresas mundiais, ás vésperas da ECO-92, a 
Conferencia Internacional de Organização das Nações Unidas que discutiu 
alternativas á destruição do meio ambiente terrestre a partir de uma profunda 
mudança nos rumos do desenvolvimento. Deste então, o termo 
Desenvolvimento Sustentado vem sendo banalizado, ao ser cooptado por 
aqueles que tradicionalmente causam dandos graves ao meio ambiente, como 
as serrarias, as siderurgias, entre outras (Greenpeace, panfleto 1992). 
 

A indústria de celulose é uma das mais poluidoras do mundo. Pela e a liberação de 

resíduos comprometedores dos ecossistemas situados nas proximidades do 

empreendimento agroindustrial; pelo impacto causado com a plantação de grandes 

florestas homogêneas, verdadeiros “desertos verdes” que comprometem a 

biodiversidade do ambiente; elo uso intensivo de agrotóxicos que contaminam todo o 

ambiente. 

A CELMAR, portanto, apresenta-se como a primeira fabrica de celulose do programa 

Polos Florestais na Amazônia Brasileira, adotando pelo governo Ferando Color de 

Melo, mas elaborado basicamente pela Companhia Vale do Rio Doce (CVRD) para ser 

implantado na área de influencia da Estrada Ferro Carajás.  
 

A área foi definida por um polígono cujo o perímetro tem seus pontos 
distantes 150Km do eixo da ferrovia, onde coincide com a faixa costeira do 
Maranhão, perfazendo uma área total de cerca de 25 minlhões de hectares da 
Amazônia Oriental. (Revista Mineiros, 1922, p. 59) 

 

O programa apontava para 94 municipios situados em áreas dos três Estados: Maranhão, 

Tocantins e Pará. De acordo as características econômicas, físicas e ambientais. 

A CELMAR encontra, portanto, na região tocantina o cenário ideal á sua definitiva 

implantação. O Estudo de Viabilidade, elaborado por uma empresa de consultoria, 

apontou os seguintes fatores á escolha: 

 - Existência de extensas áreas degradadas, adequadas á implantação do 

reflorestamento com eucalipto; 

 - Pesquisas florestais com eucalipto na região realizada pela CVRD, apresentam 

resultados excelentes para a produção de celulose; 
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 - Abundância de água (Rio Tocantins), de energia elétrica (Tucuruí); 

disponibilidade de mão-de-obra barata; de serviços, de transportes rodoviários e 

ferroviários. 
Como primeiro empreendimento do programa Pólo Forestais, a CELMAR 
esperava, no inicio, contar com fartos recursos financeiros de instituições 
internacionais preocupados com a preservação da Amazônia Brasileira, como 
o Banco Mundial e de fontes oficiais nacionais, como o Banco Nacional de 
Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES). (Imparcial, 24,05,93) 

 

Para tanto, tratou de adaptar a seu modo o conceito de “desenvolvimento sustentável”, 

de articular um discurso de “amiga da natureza”. A CELMAR inventou artifícios para 

escapar do estigma que a persegue, em todo o mundo – a plantação de eucalipto em 

grande escala, e a Indústria de celulose, como inimiga da natureza. Mas a Companhia 

Vale do Rio Doce esperava muito. Em documento reservado, a CVRD estimava: 
 
No contexto de Programas Pólos Florestais, pode-se prever que a média anual 
de investimentos atingirá rapidamente níveis de US$ 200 milhões. O 
investimento total feito nos dois primeiros empreendimentos florestais, já em 
consolidação, e estimado em US$ 400 milhões por ano (CVRD, S.D.) 

 

Os dois primeiros anos seriam 1993 e 1994, e os dois empreendimentos, a CELMAR e 

o Projeto Florar, este um consorcio das empresas VERACRUZ Celulose (40%), 

Companhia Vale do Rio Doce (20%) e Escandinavas (40%). Os dados referentes ao 

Florar são semelhantes aos da CELMAR (localização nas proximidades da E. F. G.; 

inicio de operação em 1999; produção de curta celulose de fibras curta branqueada de 

eucalipto; investimento previsto de US$ 1.190 milhões. A diferença é que, ao contrario 

da CELMAR, o Florar, até hoje, não saiu do papel. 
 
Na primeira versão do programa piloto para a Proteção da Florestas Tropicais 
do Brasil, o projeto de cooperação do grupo dos sete países mais ricos (G 7) 
com o Governo brasileiro, financiado pelo Banco Mundial, o programa Pólos 
Florestais é considerado de interesse á incorporação (Programa Piloto, 
abr/91:13) 
 

Para viabilidade melhor a captação de recursos, foi criada a Fundação Brasileira para o 

Desenvolvimento Sustentável – FBDS. Congregado diversos grupos do país, como a 

CVRD, a ARACRUZ, e CEMIBRA, outras. No texto que justifica a criação da entidade 

patronal está escrito: 
 
O investimento ambiental será equivalente ao crescimento de retorno 
financeiro propriamente pelas condições especiais dos empréstimos, em 
relação ás de mercado (CRVD; S.D), e que  e licito esperar que as 
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negociações e transações financeiras envolvidas obtenham tratamento 
diferenciados ás operações comerciais, geradas de custo elevados, e que 
demandam estruturas especializadas de controle e acompanhamento. (Ibid.) 

 

Com essas vantagens, chegar ás fontes de recursos destinados aos projetos ambientais 

tais passou a ser um objetivo perseguido de forma insistente pelo empresariado do setor 

de celulose, principalmente. Só que, em se tratando de CELMAR, o que se sabe é que, 

até o momento, essa estratégia não resulta em dinheiro. Se a CELMAR quis fazer algo, 

três anos após sua instalação, os grupos acionistas tiveram que investir recursos 

próprios. 
O investimento de CELMAR é estimado em US$ 960 milhões, a ser 
efetivado entre 1992 e 2001, sendo 40% de capital próprio e 60% a ser 
captado junto ás instituições financeiras como o Banco Nacional de 
Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES), Banco Mundial e de 
Bancos Japoneses, como Eximbank e o Overseas Economic Cooperation 
Frund (DECF) (Gazeta Mercantil; 21.12.92) 

 
As atas do Conselho de Administração da CELMAR demonstram que o patrimônio da 

empresa evolui com a alocação de recursos dos próprios acionistas, sempre de acordo 

com a participação de cada um no empreendimento. O primeiro aumento de capital 

acontece em 06.05.1992. O capital subscrito passou do símbolo Cr$ 1.000.000,00 (um 

milhão de cruzeiros), dividido por 100.000 (cem mil) ações ordinárias, nominativas, 

sem valor nominal, para Cr$ 4.714.659.180,00 (quatro bilhões, setecentos e quatorze 

milhões, seiscentos e cinquenta e nove mil e cento e oitenta cruzeiros), com a emissão 

de 471.365.918,00 (quatrocentos e setenta e um milhões, trezentos e sessenta e cinco 

mil, novecentos e dezoito) ações ordinárias, nominativas, sem valor nominal. O capital 

foi alterado por diversas vezes  com alocação de recursos dos acionistas e uma elevação 

sem emissão de ações, mediante o capitalização da reserva de correção monetária. Este 

capital social representa pouco mais que 0.5% do investimento total previsto para o 

empreendimento. 

 

A concentração das terras 
 
A ocupação da região tocantina é contada no livro O Mito da Terra, de Alberto 

Arcangeli (UFMA/PPPG/EDUFMA, 1987, p. 112-131),  e dividida basicamente em três 

períodos; 
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1- Da economia camponesa, formada pelos pequenos produtores (proprietários, 

pelos pequenos produtores arrendatários (ou foreiros), que trabalham em 

terras de terceiros, pagando renda, e pelos pequenos produtores posseiros, 

que ocupam terras devolutas e que apresentam alta rotatividade espacial; 

2- Da economia do gado, que segue o roteiro trilhado pela primeira a se 

constituir como frente de expansão monopolista através do açambarcamento 

de grandes extensões territoriais, antes ocupadas por posseiros e pequenos 

proprietários camponeses, fazendo uso do poder econômico e da força bruta, 

da grilagem de terras publicas, da pistolagem e da perseguição dos antigos 

moradores; 

3- E das transformações recentes, onde constata-se a desarticulação da pequena 

produção mercantil, da produção camponesa de fronteiras e há queda de 

importância da economia de gado, como contraponto e uma concentração 

maior de terras via o capital monopolista nacional e estrangeiro, na 

representação do Programa grande Carajás e os empreendimentos acessórios, 

como é o caso da CELMAR. 

 

Os conflitos agrários 
 
A grilagem, termo que traduz todo o processo de açambarcamento de terras 
publicas pro grupos privados, pelos mais esdrúxulos e diversificados 
métodos, e o problema estrutural e, pro ser da ordem estrutural, ela é 
planejada e estimulada (ASSELIN, 1983, p.12) 

 

Essa situação, todavia, não se consolidou de forma pacifica. 
 
As lutas camponesas contra a grilagem das terras constituem fatos que 
marcam de forma relevante a fase presente da formação econômica-social do 
Estado do Maranhão. (ARCANGELI, 1987, p.131). 

 
Por muito tempo a região de Imperatriz ficou conhecida nacionalmente como terra da 

pistolagem, devido a ocorrência de conflitos violentos envolvendo pristoleiros 

contratados por latifundiários e trabalhadores rurais, em luta pela posse da terra. Muitas 

vidas pereceram nos confrontos, como demonstra o levantamento feito no livro A 

Guerra dos Mapas, de Alfredo Wagner Berno de Almeida (1994). 

Em 16 de setembro de 1994, no povoado Trecho Seco, em Imperatriz, Joaquim Neo 

Gomes 68 anos, foi mais uma vitima da violência. A área de conflito está localizada á 

margem direita da Belém-Brasília, a 15 quilômetros de Imperatriz. 
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Na disputa pela área de 466 hectares, os trabalhadores enfrentam jagunços fortemente 

armados, sofrem ameaças, humilhações e pressões. O grileiro Jose Osvaldo tem 

apresentado publicamente uma lista com 20 nomes, entre homens e mulheres, marcados 

para  espancamentos ou morte. Entre esses nomes estavam os de Valdinar Barros, 

vereador na época de Imperatriz, Neudson Claudino e Jomar Ferandes (CPT, dez/94). O 

povoado Trecho Seco fica colado a uma área de plantio da CELMAR, e muitos 

trabalhadores foram contratados para o serviço de plantio do eucalipto. 

 

O mercado de terras 
 
A antiga industria de Celulose e Papel – CELMAR – pretendia comprar até 2001, 144 

mil hectares para a implantação do projeto. Só que, em se tratando da região tocantina, 

terra da grilagem, da pistolagem e da especulação imobiliária, a presença da empresa 

veio causar a elevação no preço da terra, impulsionada pela ação dos especuladores que 

compram as propriedades pro preço baixo para revendê-las no futuro à CELMAR. 

Muitos caíram no conto do dinheiro vivo, quem tinha uma terrinha, não teve outro jeito, 

na hora que chega uma oferta em dinheiro: a pessoa vende porque não tem assistência 

nenhuma. Os que possuíam grande áreas improdutivas, normalmente podem esperar a 

evolução da situação , espera o melhor preço. 

Quem melhor explica esse processo em curso na região de Imperatriz e Alberto 

Arcangeli: 
A valorização das terras e curso no Estado decorrência da generalização da 
monopólio privado deste meio de produção, representa um entrave adicional 
para o desenvolvimento da economia camponesa, uma vez que o pequeno 
produtor descapitaliza não tem acesso, como comprador; ao mercado fundiário. 
Pior que isso, quando não é expropriado pela violência, entra nesse mercado 
como vendedor de seus direitos adquiridos ao longo dos anos sobre a terra que 
trabalha seja oferecido pelos especuladores profissionais de terra. Este dinheiro, 
procuradores em função de uma emergência, rapidamente é gasto e seu 
beneficiário, sem mais nada, deixa o lugar a procura de uma nova terra livre 
que, na maioria das vezes, já não existe. (ARCANGELI, 1987, p.156). 

 

O trabalhador sem terra 
 
O trabalhador rural que vende suas terras e vai morar na cidade sofre um processo de 

degredo, tornando-se um exilado em seu lugar de origem. Um desterrado a quem foi 

imposta a pena de esquecer o mundo antigo com todo o significado acumulado por 

gerações. Tudo o que ele sabe fazer passa a não valer nada e ele é obrigado a adaptar-se 

a uma nova forma de vida, em um novo espaço humano.  
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A ausência de políticas publica governamentais e praticamente completa no setor rural 

da região tocantina. As estradas são ruins. Não existe assistência técnica, nem apoio á 

prpdução. As escolas, quando existem, funcionam precariamente, e a saúde de 

população está condenada ai esquecimento. Prevalece o principio do “ cada um por si e 

Deus por todos” no enfrentamento dos problemas estruturais, com exceção das 

iniciativas comunitárias, de abrangência restrita. 

A implantação da CELMAR, nesse contexto de abandono da ausência do Estado, 

mesmo com o caráter desagregador e predatório que vem assumindo, representa, para, a 

maioria da população uma espécie de redenção econômica, a possibilidade de um novo 

ciclo desenvolvimentista da região. 

Mas há um segmento da população, formado pelos trabalhadores rurais organizados em 

suas entidades, que não só resistem á instalação do projeto celulósico, como estão 

criando alternativas econômicas concretas de desenvolvimento da região. Ao contrario 

das tendências maléficas do projeto CELMAR (concentração das terras, desequilíbrios 

ecológicos e conflitos sócio-econômico), as alternativas dos trabalhadores apontam para 

a fixação do pequeno produtor, a valorização da atividade agrícola, a preservação dos 

recursos naturais, a melhoria da qualidade de vida e a distribuição da renda. 

Essas alternativas surgem como desdobramento de anos de luta pela reforma agrária. 

Não são impostas, mas geradas nos espaços democráticos das entidades, em 

conformidade com as características e as necessidades dos agentes envolvidos. 

 

A concentração 
 
As primeiras áreas de plantio de eucalipto da CELMAR, apresentaram a tendência de 

consolidação do modelo monopolizado da terra, da concentração da propriedade na mão 

de uns poucos. A empresa na época vinha comprando legalmente e registrando as áreas. 

As compras eram feitas principalmente de grande propriedade que nas ultimas décadas 

constituíram um patrimônio agrário através de métodos escusos, violentos e 

fraudulentos. 

A CELMAR formou sua área também comprando pequenas propriedades. Quando os 

pequenos proprietários relutavam em vender as terras, então entrava a ação da força e 

do poder econômico. Nessas condições, ou o pequeno produtor aceita uma oferta da 

empresa ou terá que enfrentar os problemas advindos da plantação de eucalipto. 
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Suzano o eucalipto no estado do Maranhão 
 
O estado do Maranhão pertence às áreas de transição. A maioria dos estudos cita de 

raspão essa característica fundamental desse estado. Um ou outro estudo bota um pouco 

mais de lenha no fogo da cozinha para requentar a panelada de informações cientificas 

que esfriou. A forma como os grandes projetos de infra-estrutura e de produção de bens 

primários e de bens semi-elaborados pretendem desenroscar os muitos aspectos da 

realidade social, ambiental e econômica dessa região tende a ser impermeável. 

 

 
 

O mapa acima foi fornecido pelo professor Expedito Barroso, da Universidade Estadual 

do Maranhão, em Imperatriz. 

Ele diz respeito a áreas novas e áreas não tão novas onde a Suzano Papel e Celulose 

racionava informações sócio-ambientais e econômicas para o seu projeto de 

“reflorestamento” com eucalipto. 

Segundo a empresa, os quase 400 mil hectares nas regiões oeste e sudoeste, dos cocais e 

do Baixo Parnaiba supririam a demanda mundial crescente por celulose, mas, 

principalmente, a demanda da China. Um país que cresce vertiginosamente de 8 a 10% 

por ano precisa de muito papel. 

Boa parte da pesquisa cientifica vive no reino da estatística e no reino dos índices. A 

pesquisa cientifica capitaliza para si os valores que as empresas providenciam para o 

levantamento de informações dos estudos de impacto ambiental. Os estudos de impacto 
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ambiental poderiam insuflar a sociedade a rechaçar projetos como hidrelétricas, como 

siderúrgicas, como plantas de celulose e etc. 

Subtende-se, nos preâmbulos entre empresa, pesquisadores e órgão de licenciamento 

ambiental, que os estudos cumprem mera formalidade temporal, legal e litúrgica. A 

equipe de pesquisadores do Eia-Rima do projeto da Margusa, de 2006, declarou que a 

STCP, na época contratada da Gerdau, pedia para retirarem pontos polêmicos do estudo. 

Em agosto de 2009, a STCP e da Idesa, empresas de consultoria contratadas pela 

Suzano, em Imperatriz, oeste do Maranhão, agraciaram as organizações da sociedade 

civil com uma bateria de perguntas. 

Na região Tocantina, a Suzano comprou 80 mil hectares de plantios de eucalipto da 

Vale do Rio Doce. Com esses plantios, a Vale produzia ferro-gusa nos seus fornos em 

Açailândia que ficam do lado do assentamento Califórnia. Os assentados ocuparam a 

guseria da Vale em 2008 para chamar atenção dos impactos socioambientais 

ocasionados pela queima incessante de eucalipto nos fornos. Nessa parte do Maranhão, 

sobra pouca alternativa para a agricultura familiar e para os agroextrativistas. E o 

extrativismo do babaçu compete com as carvoarias pelos cocos de babaçu.  

Esses 80 mil hectares faziam parte do projeto CELMAR, da Vale do Rio Doce. Plantios 

de eucalipto para celulose. Com a crise no setor, os plantios nos municípios de 

Açailândia, Cidelândia e etc foram direcionados para a indústria de ferro-gusa na região. 

Uma parte do minério de ferro é exportada. A outra parte vai para as guserias de 

Marabá, Açailândia, Santa Inês e Bacabeira que precisam de mais e mais áreas de mata 

nativa e de monocultura de eucalipto para acinzentarem seus fornos de ferro-gusa. 

A falta de informações sobre o desenvolvimento de florestas plantadas na Região 

Nordeste requer estudos mais amplos com referência às espécies/procedências de rápido 

crescimento e com possibilidade de adaptação à região, para que se torne viável seu 

“reflorestamento”. 

As empresas que estão plantando eucaliptos clonais no estado do Maranhão se valem 

basicamente de híbridos que incluam a espécie Eucalyptus urophylla, devido à sua 

rusticidade e resistência a doenças tropicais. Dentre esses híbridos destacam-se: E 

urograndis e E.camaldulensis x E.grandis x E.urophylla. 
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Considerações finais 
 
A implantação de uma grande indústria de celulose, em qualquer lugar do planeta,e 

motivo para muitas preocupações. Na região oeste maranhense não deve ser diferente. 

No caso da falida CELMAR com uma nova nomenclatura SUZANO, é preciso muita 

atenção,por parte da sociedade civil,e uma serie de cuidados, por parte do Estado, de 

forma a assegurar o cumprimento da legislação e a minimização os problemas sujas 

magnitudes podem vir a comprometer e equilíbrio ecológico e principalmente complicar 

ainda mais a qualidade de vida da papulação. 

Ate o momento o Estado tem sido omisso no acompanhamento deste empreendimento, 

considerados do tipo “prioritário”. Como tal, não vem sendo devidamente fiscalizado. A 

Secretaria do meio Ambiente do Maranhão (SEMA) tem situação displicente ao não 

verificar as denuncias dos trabalhadores, por um lado, enquanto processa normalmente 

os licenciamentos da empresa. 

Diante desse quadro adverso, portanto, sem as atuações dos órgãos oficiais 

competentes, como os, trabalhadores atingidos pro esse empreendimento devem 

proceder, a quem devem recorrer, para ter os direitos básicos assegurados, como o 

direito a um trabalho digno e o direito á saúde? Essas perguntas exigem respostas 

urgentes, pois a demora implica no agravamento do quadro e, consequentemente, em 

problemas maiores. 
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