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Resumo 
 
A presente análise busca evidenciar as condicionantes e os desdobramentos socioambientais da 
expansão do plantio de eucalipto no bioma cerrado, em especial no Estado de Mato Grosso do 
Sul – atual epicentro do modelo eucalipto-celulose-papel. A escolha dessa temática de estudo se 
justifica por ser o território sul-mato-grossense uma área de rápida expansão do plantio de 
eucalipto aliada a instalação, na atualidade, da maior fábrica de linha contínua celulose-papel. A 
referida fábrica localiza-se no município de Três Lagoas/MS e pertence à FIBRIA (resultado da 
fusão das empresas Votorantim Celulose e Papel e Aracruz Celulose, em 2009).  O complexo 
eucalipto-celulose-papel materializa-se como aliança de classes que atua por meio de uma rede 
do agronegócio articulando produção, distribuição e consumo, via internacionalização do 
capital. 
 
Palavras-chave: Eucalipto-Celulose-Papel. Impactos. Campo. Cidade 
 
 
Introdução 
 
A presente análise busca evidenciar as condicionantes e os desdobramentos 

socioambientais da expansão do plantio de eucalipto no bioma cerrado, em especial na 

região Leste de Mato Grosso do Sul que é composta por 17 municípios. 

A escolha desta temática de estudo se justifica por ser o cerrado uma área de rápida 

expansão territorial do plantio de eucalipto aliada a instalação, no município de Três 

Lagoas/MS, do maior empreendimento de linha contínua celulose-papel da atualidade. 

A fábrica Horizonte 1 (figura 1) envolve a produção de celulose e papel por meio de 

parceria entre Fibria e International Paper/IP, em que a fábrica responsável pelo 

processamento da celulose é de propriedade da empresa Fibria e o fabrico de papel, de 

controle da International Paper/IP. Parceria esta que coloca de forma abrupta Três 

Lagoas como futuro epicentro deste modelo. Em outras palavras, a “capital mundial da 

celulose” - como setores do agronegócio divulgam na mídia nacional. 
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Figura 1 – Projeto Horizonte 1 em Três Lagoas/MS – FIBRIA 

 
Fonte: VCP/MS, 2008. 
 

Formação e consolidação do complexo eucalipto-celulose-papelii em Mato Grosso 
do Sul 
 
A microrregião de Três Lagoas/MS, localizada na região Leste de Mato Grosso do Sul, 

tem sua formação histórico-geográfica intimamente ligada à pecuária (KUDLAVICZ, 

2011), porém, a partir de 2007, começa a sofrer mudanças significativas na posse e uso 

da terra com o estabelecimento do agronegócio do eucalipto-celulose-papeliii.  

Este processo atinge seu ápice em 2009 com entrada em operação da fábrica Horizonte 

1 em Três Lagoasiv - que articula plantio de eucalipto, processamento da celulose e 

produção do papel - por meio de parceria entre Fibria (resultado da fusão das empresas 

Votorantim Celulose e Papel e Aracruz Celulose, em 2009) e International Paper/IP.  

 

Quadro 1 - FIBRIA – Resultado da fusão da VCP e Aracruz em 2009 
 Receita estimada em 7 bilhões 
 Controladores (BNDES – 34,9 %; VCP – 29,3%; Circulação no mercado  
- 35,8%) 
 Responde por 37% do mercado mundial de celulose 
 Produção brasileira de 5,8 milhões/Ton/Ano/Celulose 
 Unidade Três Lagoas (Horizonte 1): 1,3 milhão Ton/Ano/Celulose  
 Investimento de R$ 3 bilhões 

Fonte: Valor Econômico, 2009. 

 

Este setor é um dos mais monopolizados dentre aqueles que representam o agronegócio, 

situação evidenciada no quadro das empresas hegemônicas do setor de celulose e papel 

atuando no Brasil: FIBRIA; KLABIN; SUZANO; RIPASA; STORA ENSO; 

VERACEL, INTERNATIONAL PAPER.  

A estas se junta a recém fundada ELDORADO BRASIL com sede em Três Lagoas/MS, 

cuja pedra inaugural foi lançada em junho de 2010. A referida fábrica pretende entrar 
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em operação em 2012 com capacidade para 1,5 milhão de tonelada/ano de celulose, 

tendo como principais acionistas o grupo JBS (Friboi) e a MCL Empreendimentosv. 

 

Quadro 2 - ELDORADO BRASIL – Fusão Eldorado e Florestal Brasil em 2011 
 1,5 milhão de Ton/Ano/Celulose 
 130 mil ha plantados 
 Investimento de R$ 5,1 bilhões (BNDES - financiamento de R$ 2,7 bilhões) 
 JBS/Friboi – 58,6% (acionista majoritário) 
 Holding MJ (controlado pela MCL Empreendimentos) – 25% 
 Fundos de pensão Funcef (funcionários da Caixa Econômica Federal) e Petros     
 (da Petrobras) – 8,2% cada um 
Fonte: Valor Econômico, 2011. 

 

Para entender o caso em questão, qual seja a formação do chamado vale da celulose na 

região Leste de Mato Grosso do Sul, é preciso considerar a velocidade da expansão do 

plantio de eucalipto no Estado. Neste sentido, o quadro 1 evidencia que o aumento do 

plantio de eucalipto em Mato Grosso do Sul foi de 83% no período de 2005 a 2007, a 

maioria sob controle da Fibria por meio da unidade sediada em Três Lagoas.  

 

Quadro 3 - Crescimento do plantio (em ha) de eucalipto no BR e no MS (2005-
2007) 
Eucalipto 2005 2007 % 
Brasil 3.407.204 3.751.867 10,1% 
MS 113.432 207.687 83,1% 
Fonte: ABRAF, (2007) 

O Brasil possui hoje a maior superfície plantada de eucalipto do mundo (4.754.334 ha) 

e as florestas artificiais já representam o quarto cultivo no que se refere à área ocupada, 

ficando abaixo somente da soja, do milho e da cana-de-açúcar (SCHLESINGER, 2008, 

p. 61).  

 
Quadro 4 - Plantios (ha) de Eucalipto nos Estados do Brasil (2005-2011) 

UF 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 

MG 1.119.259 1.181.429 1.218.212 1.278.210 1.300.000 1.400.000 1.401.787 
SP 798.522 915.841 911.908 1.001.080 1.029.670 1.044.813 1.031.677 
PR 114.996 121.908 123.070 142.430 157.920 161.422 188.153 
BA 527.386 540.172 550.127 587.610 628.440 631.464 607.440 
SC 61.166 70.341 74.008 77.440 100.140 102.399 104.686 
RS 179.690 184.245 222.245 277.320 271.980 273.042 280.198 
MS 113.432 119.319 207.687 265.250 290.890 378.195 475.528 
ES 204.035 207.800 208.819 210.410 204.570 203.885 197.512 
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PA 106.033 115.806 126.286 136.290 139.720 148.656 151.378 
MA 60.745 93.285 106.802 111.120 137.360 151.403 165.717 
GO 47.542 49.637 51.279 56.880 57.940 58.519 59.624 
AP 60.087 58.473 58.874 63.310 62.880 49.369 50.099 
MT 42.417 46.146 57.151 58.580 61.530 61.950 58.843 

TO 2.124 13.901 21.655 31.920 44.310 47.542 65.502 
PI - - - - - 37.025 26.493 

Outros 25.285 27.491 31.588 27.580 28.380 4.650 9.314 
Total 3.462.719 3.745.794 3.969.711 4.325.430 4.515.730 4.515.730 4.754.334 

Fonte: Anuário ABRAF (2011). 

 

O quadro 4 confirma a escalada de crescimento do plantio de eucalipto em MS e 

também em TO (as duas novas fronteiras). No período 2010-2011 estes Estados 

apresentaram os maiores índices de crescimento do país, em 2011 o Mato Grosso do Sul 

totalizou 475.528 ha (crescimento de 24,3%) e o Tocantins 65.502 ha (crescimento de 

37,11%). 

Este crescimento coloca o MS em quarto lugar no ranking dos Estados com área 

plantada à frente, portanto, de Estados como RS e ES. Situação que comprova a marcha 

predatória deste tipo de atividade que avança pelo território em busca de novos espaços 

de valorização. 

Segundo o anuário da ABRAF (2011), a referida expansão do plantio de eucalipto deu a 

Mato Grosso do Sul, ano base 2011, a 4ª posição, ficando atrás apenas de MG, SP e BA. 

Antes o Estado ocupava a 8ª posição em área plantada. 

 

Quadro 5 - Percentual da área de plantios de Eucalipto por estado, 2011 
 MG 28,8% 
 SP 21,2% 
 BA 12,5% 
 MS 9,8% 
 RS 5,7% 
 ES 4,1% 
 PR 3,9 
 Outros 14,2% 
Fonte: Anuário ABRAF (2011). 

 

Ainda segundo a ABRAF (2011), no período 2000-2011 a produção nacional de 

celulose aumentou 87,7% (5,9% a.a.), e as exportações cresceram 190,4% (10,2% a.a.). 

Em 2011, a produção brasileira de celulose totalizou 14,0 milhões de toneladas e o 
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consumo interno foi de 5,9 milhões de toneladas. Neste mesmo período, as exportações 

de celulose somaram aproximadamente 5 bilhões de dólares, apresentando um 

crescimento de 5,0% em relação a 2010. Os principais destinos da celulose brasileira 

são os mercados asiático e europeu. Somente a China e a Europa importaram, juntas, 

2,6 milhões de dólares. (ABRAF, 2011). 

A leitura destes dados não deixa dúvida de que o grande negócio do setor é a exportação 

de pasta de celulose, uma vez que a produção e o consumo de papel seguem estáveis, ou 

seja, não apresentaram crescimento em relação ao ano anterior. Em 2011, a produção de 

papel no Brasil foi de 9,9 milhões de toneladas e o consumo totalizou 9,3 milhões de 

toneladas. 

Por sua vez, o incremento na produção nacional teve contribuição significativa de Mato 

Grosso do Sul e a responsável pela entrada do Estado no cenário nacional, de plantio de 

eucalipto, processamento e exportação de celulose, é a empresa Fibria. Em 2008, o total 

de área controlada pela Fibria em Mato Grosso do Sul era de 235 mil ha, atualmente é 

de 317 mil ha.  

 

Quadro 6 -Área total ocupada pela FIBRIA em MS (terra própria, arrendada e 
parceria) - 2011 

Municípios Área total ocupada (ha) Área plantada com 
eucalipto (ha) 

Água clara 32.062 15.632 
Brasilândia 79.551 52.113 

Ribas do Rio Pardo 47.377 32.837 
Selviria 26.452 18.583 

Três Lagoas 131.584 88.493 
Total 317.026 207.658 

Fonte: FIBRIA, 2011. 

O raio de ação da empresa se estende para a região Leste, porém na atualidade a maior 

concentração de área plantada é na microrregião de Três Lagoas, de forma específica 

nos municípios de Brasilândia, Água Clara, Ribas do Rio Pardo e Três Lagoas. 

Paradoxalmente estes municípios registram também outro uso da terra, uma vez que 

possuem presença significativa de assentamentos rurais – são dez projetos totalizando 

35.636,25 ha e 1.188 famílias. 
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Quadro 7 – Assentamentos e Reassentamentos – Microrregião de Três Lagoas/MS 
– Nov/2010 

Fonte: INCRA, 2010. Org. Almeida, 2011. 

 
Os impactos processuais no campo e na cidade 
 
Na discussão do complexo eucalipto-celulose-papel é preciso considerar que se trata de 

duas atividades impactantes, uma é a monocultura e, a outra, é a fábrica que extrai a 

celulose e faz o branqueamento. O primeiro caso é visível e por isso alvo de amplas 

discussões, mas a fábrica em si, uma vez aprovado o RIMA, cai no esquecimento até 

que alguma situação escape ao controle – como foi o caso do mau cheiro em Três 

Lagoas em 2009. Ou seja, o monitoramento da fábrica cabe aos de “dentro”. O que 

conhecemos hoje sobre o ar, o solo, a água, o tratamento dos efluentes oriundos do 

processo de branqueamento da celulose? Quase nada. Inclusive, em outros Estados, as 

informações também são escassas. O que sabemos é que nos países chamados 

“desenvolvidos” do Norte, com um controle ambiental bastante rigoroso, fábricas de 

celulose são mal vistas por seus graves impactos ambientais e, portanto, as empresas de 

lá têm transferido suas fábricas para países como o Brasil. Aqui, os defensores do 

modelo respondem que a legislação está sendo cumprida e que o Estado tem o controle, 

todavia quando buscamos informações, elas não aparecem. Assim, o que temos no 

Denominação do 
Projeto 

Área (ha) N.º de 
Famílias 

Ano de 
Criação 

Município de 
Localização 

1. Pedreira 87, 9214 10 1988 Ribas do Rio Pardo 
2. Mutum 15.831,69 340 1996 Ribas do Rio 

Pardo/Santa Rita do 
Pardo/Brasilândia 

3. Avaré 7.001,33 419 2005 Ribas do Rio 
Pardo/Santa Rita do 
Pardo 

4. Santa Rita do 
Pardo 

1.482,14 47 1991 Santa Rita do Pardo 

5. Córrego 
Dourado 

1.399,97 49 1998 Santa Rita do Pardo 

6. São Thomé 2.870,45 110 2001 Santa Rita do Pardo 
7. Pontal do Faia 1.485,00 45 2000 Três Lagoas 
8. Piaba - 
Reassentamento 

764,58 14 2008 Três Lagoas 

9. Vinte de 
Março 

1.456,96 69 2008 Três Lagoas 

10. Pedra Bonita - 
Reassentamento 

3.344,13 85 2008 Brasilândia 

Total 35.636,25 1.188     
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momento é uma perda de autonomia social frente ao complexo eucalipto-celulose-papel 

e os interesses privados – expressão maior da territorializaçãovi do capital. 

Constantemente, assistimos os arautos do modelo minimizarem, via mídia local, os 

impactos do complexo. Sem dúvida, o setor está muito à vontade na região Leste de 

Mato Grosso do Sul porque tem a seu favor inúmeras “vantagens comparativas”. A 

maior delas é que no tempo presente não há movimentos socioterritoriais organizados 

contra o pacto fundiário entre estado-latifundiários-capitalistas e o aprofundamento da 

concentração de terras e poder que este pacto representa - embora já se tenha atingidos e 

descontentes com a expansão do modelo. Porém, olhando a história sabe-se que essa 

calmaria é transitória porque o complexo carrega contradições que geram sua negação. 

E a saída, possivelmente, será a mesma usada pelo complexo: eles, a cada nova marcha, 

usam o que aprenderam na relação com o Estado e a sociedade civil. Logo, o caminho 

para os impactados deverá ser este também. 

Outra situação a ser considerada, neste momento de formação do complexo, é que os 

impactos são processuais e, às vezes, invisibilizados porque fruto de outra 

temporalidade que se expressa no drama camponês daquele que vivia de arrendar o  

pasto do fazendeiro e, com a expansão do eucalipto, não pode mais contar com esta 

estratégia. Situação que implica crise para sua unidade de produção. Até mesmo médios 

proprietários da microrregião de Três Lagoas têm relatado o fim da atividade de 

engorda de bovinos, não como opção, mas quase como uma saída inevitável. As 

propriedades de pecuária têm se tornado “ilhas”, com aumento nos casos de ataques de 

onças (sem comida nos eucaliptais) sobre os rebanhos. Paralelamente, já começam a ser 

sentidos os efeitos da quebra na cadeia de produção – os que trabalham apenas com 

engorda já não têm de quem comprar bezerros na região, uma vez que os antigos 

fornecedores arrendaram os pastos para o plantio de eucalipto. Assim, é uma espécie de 

“efeito dominó”.  

Temos também problemas oriundos da construção das fábricas, e eles são muitos. A cada 

nova manifestação dos migrantes temporários denunciando falta de condições de vida e 

trabalho, assistimos à banalização das reivindicações por parte dos que têm o dever de 

resolver. Basta uma visita nos alojamentos para se entender que são barris de pólvora. 

E quem são esses trabalhadores migrantes da construção civil em Três Lagoas? 

Vejamos o recente caso da construção da “maior fábrica de celulose do Mundo”, 

prevista para entrar em operação em 2014, e que pertence a Eldorado Brasil. Nela 
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trabalham cerca de 7 mil homens, nordestinos em sua maioria, gente desterrada e sujeita 

a todo tipo de vulnerabilidade. Por viverem essa migração temporária, não são nem de 

lá e nem de cá. Vistos com desconfiança por grande parte da população local e, em vista 

da baixa remuneração, esses homens acabam vivendo em “alojamentos” que, muitas 

vezes, lembram guetos. Neste ano, esses homens por quatro vezes romperam o silêncio 

com suas greves e manifestações, a denunciar ao Brasil, que neste momento são as 

vítimas maiores da contradição social produzida pelo complexo eucalipto-celulose-

papel. O que reivindicam? Direitos como o pagamento de salários e horas extras 

atrasados, melhores condições de trabalho e de moradia, maior número de folgas, 

melhoria no transporte que os leva ao canteiro de obra, e também à cidade, uma vez que 

alguns alojamentos ficam em áreas periféricas. Nota-se, ainda que nas sucessivas 

greves, a pauta pouco se altera e, segundo os trabalhadores, isso se explica pelo não 

cumprimento dos acordos firmados. 

Cabe destacar que quando falamos das condições de trabalho, não se deve pensar apenas 

na construção da fábrica, mas também, nas áreas de plantio e tratos culturais do 

eucalipto – dentre estes a aplicação de defensivo. Sabe-se que são sujeitos que entram às 

04h no trabalho e ganham algo em torno de um salário mínimo. Outra faceta pouco 

explorada, é o paradoxo por trás da expansão do eucalipto: se por um lado gera 

empregos (precários), por outro, gera desemprego pelo arrendamento das fazendas para 

o plantio do eucalipto que produz o desmonte dos retiros onde ficavam os trabalhadores 

da pecuária. Fruto deste processo, dezenas de famílias migraram nos últimos anos do 

campo para a cidade de Três Lagoas, gerando estagnação nas comunidades rurais. 

Esta marca da precarização do trabalho é intrínseca ao setor florestal, ou melhor, não é 

um caso isolado, pois quando da construção da fábrica Horizonte da Fibria, durante os 

anos de 2007 e 2008, a cidade de Três Lagoas também viveu experiência semelhante. 

Há registros de que para baratear os custos com despesas de hospedagem para os 

trabalhadores da referida obra, as empreiteiras superlotavam as residências e os hotéis, 

com “camas que não esfriavam nunca”, deixando os trabalhadores em más condições de 

higiene, entre outras situações de precarização e violência.  Este fato chegou a ser 

denunciado ao Ministério Público do Trabalho, que criou uma força-tarefa para 

investigar a situação. Constatou-se na época que eram mais de 120 alojamentos na 

cidade (entre casas residências e hotéis) ligados a aproximadamente 250 empresas 

contratadas pela Fibria para a construção da indústria. E muitas irregularidades foram 
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constatadas em ações de fiscalização do Ministério Público do Trabalho, inclusive 

resultando na interdição de cinco alojamentos das empreiteiras. (KUDLAVICZ, 2011). 

É fato comum também, quando explodem as greves e denúncias de maus tratos aos 

trabalhadores e desrespeito à legislação trabalhista, as papeleiras buscarem se 

invisibilizar na imprensa deixando a responsabilidade para suas empresas terceirizadas e 

quarteirizadas, como se o projeto não fosse delas. 

Por saber que este período de maior turbulência e evidenciação dos conflitos trabalhistas 

tende a ser superado com o avanço das obras, estas empresas garantem que as 

paralisações não atrasam o cronograma. Logo, centenas de novas contratações vão 

substituindo àqueles que resistem ao processo de exploração.  

E como fica o trabalho na fase de funcionamento da fábrica do complexo eucalipto-

celulose-papel? Em tese não há paralisações, manifestações e nem greves, porque o 

trabalho vivo é escasso, o que se tem é um grau sofisticado de mecanização (trabalho 

morto), pode-se chegar a 85% de mecanização no plantio e corte do eucalipto – como 

alardeiam os defensores do modelo. 

No Brasil não é novidade a migração dominada pelo ritmo irregular das grandes obras 

públicas e privadas, ao contrário é motivo de comemoração e símbolo do progresso. 

Também não é nova a estratégia de naturalizar o fenômeno escamoteando  as condições 

e os efeitos sociais desse movimento temporário de homens para o capital que os 

dessocializa sem ressocializar. 

Porém, a história não é uma repetição de fatos, e bem por isso vemos os migrantes do 

presente usando as armas do seu tempo como celulares, redes sociais e jornais, a fim de  

denunciar sua presença explorada, mas digna a reivindicar os direitos negados no 

território do eucalipto. 
 
“Já pensou, o cara trabalha 8 horas por dia de serviço, você chega no 
alojamento pra tomar um banho, você vai tomar banho: “cadê a água?” Aí: 
“pô, que vacilo do cara, o cara tá catinguento, não tomou banho”. Aí no outro 
dia quando vai trabalhar: “pô”, com a farda [uniforme], volta, não tem água, 
ai você vai fazer o que? Vai reivindicar, nós somos seres humanos cara.” 
(Trabalhador do canteiro de obras da fábrica Eldorado Brasil. Entrevista 
concedida no dia 14/12/2011 a Guilherme Marini Perpetua e Tayrone Roger 
Antunes de Asevedo). 

 
E no campo os impactos também estão em andamento. Vejamos uma comparação a 

título de identificação de prioridades: enquanto a Reforma Agrária no MS conseguiu em 

26 anos conquistar 686.261,71 ha, em quatro anos (2007-2011) a Fibria já controla 

317.026 ha em terras (próprias, arrendadas e parceria). Uma das explicações para esse 
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descompasso a favor do complexo é a presença do Estado como ordenador do território 

criando logísticas, disponibilizando créditos, flexibilizando a legislação ambiental.  

A Reforma Agrária no Brasil é, ao mesmo tempo, uma questão de democracia e de 

soberania alimentar. Não me refiro a esse modelo de contrarreforma feito no Brasil que 

beira o desrespeito à condição humana. Refiro-me a um plano setorial estratégico 

pautado na compra e doação simultânea de comida e na manutenção de estoques 

reguladores - ambas as medidas gerenciadas pelo Estado. Este protomodelo existe, 

porém caminha aos tropeços porque é tratado com migalhas, pois os recursos públicos 

estão comprometidos com outro projeto de desenvolvimento. Por exemplo, em 2011 a 

Eldorado Florestal acessou junto ao BNDES R$ 2,7 Bilhões, enquanto o Programa de 

Aquisição de Alimentos da Agricultura Familiar/PAA contou com orçamento anual de 

R$ 502,57 Milhões. E quando analisamos os dados oficiais do PAA para o MS a 

situação não deixa dúvidas sobre a crise do programa. A participação do Estado ficou 

em 2% do montante nacional, e no caso dos municípios da microrregião de Três 

Lagoas, sequer um centavo foi gerado no PAA. Em relação ao Programa Nacional de 

Alimentação Escolar/PNAE, que obriga o uso de no mínimo 30% dos recursos 

destinados à merenda escolar na aquisição de produtos da agricultura familiar, não é 

diferente. O município não conseguiu utilizar os recursos como prevê a Lei - segundo 

informações do CMDR. E o ônus tem recaído sobre os camponeses sul-mato-

grossenses, na costumeira tradição de afirmar que nesta região os pequenos não 

produzem ou que a terra é estéril. É preciso um olhar clínico no sentido de entender os 

gargalos, pois estamos caminhando a passos largos para a sobreposição de um uso da 

terra (o eucalipto) em relação a outros modelos.  

 
Foto 01 – Assentamento Pontal do Faia em Três Lagoas/MS – cerco do eucalipto 

 
Fonte: Almeida, Jul/2011 
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Aliada a inércia do atual governo no tocante a Reforma Agrária, temos uma situação de 

precariedade dos assentamentos implantados que é de conhecimento dos governos, uma 

vez que recente pesquisa encomendada pelo Ministério do Desenvolvimento 

Agrária/MDA evidenciou que a insatisfação com a Reforma Agrária por parte dos 

beneficiários atinge níveis insustentáveis. Mato Grosso do Sul é um destes estados em 

que a falta de infra estrutura nos projetos de assentamento é gritante.  
 
Pesquisa do Incra realizada em assentamentos do Estado [Mato Grosso do 
Sul] revela, entre outros aspectos, que 24% das famílias contempladas pela 
reforma agrária no Estado ainda não contam com o serviço de água encanada 
em suas residências, índice superior ao nacional, que é de 21%. Mas, mesmo 
aqueles que contam com a benfeitoria, 28% consideram-na ruim ou péssima, 
pois a água não fica disponível durante o dia inteiro, índice dez pontos 
percentuais acima da média dos demais estados. O levantamento, divulgado 
na última terça-feira, também mostra problemas gravíssimos com 
infraestrutura, pois 72% consideram as estradas de acesso ruins ou péssimas, 
e somente 0,47% dos entrevistados disseram que são ótimas. Na média 
nacional, 58% também entenderam que os acessos são péssimos e ruins. 
Outro grave problema é que 23% das famílias não contam com energia 
elétrica e outros 26% disseram que ela não fica disponível durante o ano 
inteiro. Neste quesito, os índices de MS são praticamente os mesmos do 
restante do País (CORREIO DO ESTADO, 2010). 

 

E este paradoxo de Estado “mínimo” na Reforma Agrária e “máximo” no complexo 

eucalipto-celulose-papel, tem deixado como única saída aos assentados aceitar a “ajuda” 

das papeleiras como é o caso em questão, numa clara inversão de papéis.  
 
“A gente tá isolado aqui, abandonado pelo INCRA, então a ajuda da empresa 
veio calhar, em parte, né? Porque a gente tem aquele medo...a gente não 
entende bem das coisas. Aí cada um fala uma coisa....porque a empresa tem 
muito dinheiro, é uma empresa grande, pode pagar qualquer tipo de coisa, 
pode colocar energia pra gente, né? Mas a gente pensa também que ela pode 
comprar aqui (...). Depois que a gente ficou aqui dois anos sem renda, a coisa 
apertou, então vamos arrumar serviço fora e o eucalipto é que tá sustentando 
a gente, então você tem raiva e ao mesmo tempo tem que ficar quieta. 
(Assentado no projeto “20 de Março” em Três Lagoas/MS. Entrevista 
concedida no dia 27/06/2012 a Rosemeire A Almeida). 

 

Ou então, como dizia Marx, resta recorrer ao bolso do burguês tanto para retornar a 

terra (há famílias que voltaram a morar no assentamento depois dos investimentos das 

papelerias) como para desbloquear as forças produtivas familiares uma vez que a 

maioria dos investimentos é para mini laticínio; projetos de parceria eucalipto-

alimentos; recuperação de áreas degradadas, e, mais recentemente, implantação hortas 

em área de assentamento. Situação que coloca a subalternidade como alternativa ao 

campesinato,  pelo menos em médio prazo. 
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“A horta é uma força que eles tão dando, não sei por quê...deve ser porque 
não pode ficar só eucalipto, tem que sair alimento (...) não entendo (...) Senão 
até as liberações vai ficando difícil pra eles se ficar só eucalipto, e na nossa 
região já tá bem espaçosa o plantio de eucalipto.” (Assentado no projeto “20 
de Março” em Três Lagoas/MS. Entrevista concedida no dia 27/06/2012 a 
Rosemeire A Almeida). 

 

Discurso desenvolvimentista e uso capitalista do território 
 
“Está desencadeado o repensar de nossos dogmas. Supostamente ‘progresso’ 
e ‘desenvolvimento’ significariam mais felicidade para maior número, em um 
mundo mais sustentável, mais harmônico. O contrário está acontecendo. Em 
números absolutos, nunca houve tanta miséria, tanta insatisfação, nunca tanta 
devastação.” (José Antônio Lutzenberger). 

 

Analisar criticamente as mudanças que ocorrem nos últimos anos na microrregião de 

Três Lagoas/MS tem se tornado um imperativo na medida em que cresce a compreensão 

de que o caminho do “progresso” e “desenvolvimento” adotado é um equívoco que 

exige a democratização do debate do futuro desta região. 

Feita estas advertências, resgato questionamentos e advertências históricas daqueles que 

há muito tempo se preocupem com o “desenvolvimento do capital”. Faço isso porque a 

adoção do caminho desenvolvimentista como solução das nossas mazelas não é novo. 

Celso Furtado (1993) já alertava que o estilo de vida criado pelo capitalismo industrial 

sempre será o privilégio de uma minoria. Pois, segundo o autor, “o custo em termos de 

depredação do mundo físico desse estilo de vida é de tal forma elevado que toda 

tentativa de generalizá-lo levaria inexoravelmente ao colapso de toda uma civilização”. 

Ou seja, o desenvolvimento econômico é um mito cuja funcionalidade é criar um 

imaginário coletivo centrado na ideia de que todos serão beneficiados pelo 

desenvolvimento do capital, situação que leva os povos a aceitar sacrifícios que incluem 

formas de dependência e de destruição do meio físico.  

Atualmente há autores como Sachs (1999) que ressaltam como positiva a não 

generalização do exemplo industrial. Em suas palavras, as chamadas sociedades 

“avançadas” em breve serão consideradas aberrações, uma vez que para seguir o 

modelo “seriam hoje necessários uns cinco ou seis planetas para serem usados como 

minas, ou como depósito de lixo”.  

O discurso das necessidades de desenvolvimento do capital, ancorado no consumismo, 

começou efetivamente a ser questionado na Conferência das Nações Unidas no Rio de 

Janeiro, em junho de 1992. Mesmo sem assinar convênios, tratados ou acordos de força 
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internacional, foi desencadeado um processo de conscientização em escala mundial 

irreversível.  

Guardadas essas prerrogativas, voltemos nosso olhar para o caso da eucaliptização da 

microrregião de Três Lagoas. Pois bem, a expansão do eucalipto nesta região vem 

acompanhada de um discurso de que temos vocação para o eucalipto, situação que se 

“descobriu” a partir do zoneamento econômico feito pelo Estado. Ora, primeiramente, é 

preciso lembrar que se há vocação é para o cerrado. Mas central é dizer que esta 

explicação é parcial, nela falta agregar questões de fundo como a marcha predatória 

deste tipo de atividade que se desloca pelo território brasileiro em busca de espaços 

menos conflitivos, uma vez que por onde passa deixa impactos em virtude do modelo de 

larga escala, mecanizado e centralizado como ocorreu no Rio Grande do Sul, Espírito 

Santo e Bahia. 

Outro ponto importante que merece analise é o comportamento de uma parte da 

população de Três Lagoas que tem entendido o complexo eucalipto-celulose-papel 

como símbolo da redenção. Em grande medida esta percepção positiva da população 

está atrelada a um passado de empregos precários, terras improdutivas e degradadas. 

Mas este raciocínio do antes é perigoso porque tem como referência um cenário que se 

deseja superar.  

É também este estreitamento de horizonte que está por trás da ideia de que não há 

monocultura de eucalipto em Três Lagoas porque se tem pouco mais de 1% de plantio e, 

portanto, não se trata de processo monocultor. Esta mentalidade esquece o principio 

básico da monocultura que é a simplificação do ambiente. A questão da escala é apenas 

o aspecto visível de sua sustentação econômica – e o mais grave, é justamente por causa 

desta lógica expansível que é imperativo defender o limite de cultivo. E, mais, defender 

um zoneamento que ouça os pesquisadores e o povo que vive no campo e na cidade no 

sentido de estabelecer limites ao capital, indicando onde é necessário recuperar o 

cerrado para garantir no futuro a sobrevivência da região em termos das funções 

importantes que a vegetação nativa cumpre. 

Temos casos na região de fazenda arrendadas para plantio de eucalipto que foram alvo 

da luta histórica dos sem-terra pela desapropriação. Exemplo disso é a Cisalpina que 

chegou a ser considerada improdutiva, mas, por erros supostamente técnicos por parte 

do Estado, os sem terra perderam. Esta situação é termômetro de que o discurso do setor 

florestal de recuperação de terras degradadas tira de foco o fato de que uma parte 



 

14 

considerável dessas terras é improdutiva. E, portanto, o caminho poderia ser 

desapropriação por interesse social, dando espaço para a construção de um modelo 

centrado no uso de pouco capital, pouca terra e pouca energia inanimada. Porém, a 

defesa deste modelo é ignorada pelo establishment ou, então, desperta risos.  

Outra situação emblemática que se vive neste contexto de celeridade na formação e 

consolidação do Complexo é a morosidade em relação às áreas de proteção, a exemplo 

do  Parque Municipal do Pombo em Três Lagoas que continua sem plano de manejo, 

planejamento este que poderia delimitar uma área de amortecimento. Assistimos assim 

ao “futuro entregue”, pois as fazendas existentes nas proximidades, em grande parte 

estão sendo arrendadas para o eucalipto antes do plano de manejo sair do papel, 

significando, por exemplo, a contaminação dos recursos hídricos deste parque pelas 

aplicações de agrotóxicos nos eucaliptais. 

Sabe-se que aos que questionam o “status quo”, recai sempre o ônus de ter que 

apresentar saídas. Porém, cabe afirmar que a construção do novo vem da compreensão 

daquilo que não se quer. E mesmo sem a solução concluída, há caminhos – que também 

não são novos - menos impactantes e que carecem de apoio. Um deles é a implantação 

da Reforma Agrária e a implementação da Agricultura Familiar Camponesa na região. 

Isso porque os camponeses são capazes de produzir comida saudável e este 

reconhecimento hoje não é apenas dos intelectuais próximos à causa ou da Via 

Campesina, mas dos governos capitalistas centrais, e é por isso que estão vivendo a 

recamponização na Europa.  

Um ponto central neste discurso do desenvolvimento oriundo do complexo eucalipto-

celulose-papel é a afirmação de que ele é gerador de riqueza, porém, pouco se discute o 

fato de que essa riqueza é concentrada. Obviamente, há sobras, porém, elas não são a 

lógica do sistema e isso aparece nitidamente nas crises. Portanto, a lógica é generalizar 

os passivos ambientais e os problemas advindos do crescimento acelerado da cidade. 

Daí a necessidade de organização da sociedade no sentido de civilizador o capital. 

Como parte dessa ideologia do progresso, o Complexo tem construído um discurso 

pautado na naturalização do processo e o alvo tem sido a educação das crianças, via 

apoio do Estado por meio das secretarias municipais de educação. Esta é uma forma de 

o Complexo moldar uma “cultura do eucalipto” através de ações construindo ou 

invertendo conceitos. Alguns exemplos bem ilustrativos: o conceito de monocultura 
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substituído por floresta; o corte mecanizado do eucalipto virou colheita (quase uma 

reserva extrativista); fábrica é site; problemas urbanos são a “dor do crescimento”, etc.  

A introdução desta linguagem nada tem de neutra, há uma intencionalidade. São 

estratégias que buscam biologizar as mudanças que estão sendo introduzidas no nosso 

cotidiano, e este imaginário cria uma situação de conformidade porque na Biologia 

crescimento e desenvolvimento são processos naturais. Então, naturalmente ninguém 

pode estar contra o desenvolvimento/progresso. Mas não é este o caso, o que acontece 

aqui nada tem de natural, é doutrina econômica cujo centro motivador é o mercado 

capitalista e precisa de fiscalização e limite.  

E uma das formas de fazer emergir essa racionalidade do setor é indagar acerca das 

condicionantes da implantação do complexo eucalipto-celulose-papel em Mato Grosso 

do Sul, em especial na região Leste. 

Vejamos algumas destas razões:  

 A presença de água em abundância propiciada pela bacia do rio Paraná onde se 

localiza a chamada área primária adequada para expansão, sendo este recurso 

indispensável para ao complexo eucalipto-celulose-papel. Pois, “Segundo Laschefski e 

Assis (2006), o consumo elevado de água na produção de papel e celulose representa 

um dos impactos mais contundentes do setor, que utiliza em média 57 m³ de água para 

produzir uma tonelada de pasta celulósica”. (SCHLESINGER, 2008, p. 70); 

 Um conjunto de incentivos fiscais e facilidades creditícias no âmbito das três 

esferas administrativas (federal/estadual/municipal). Com destaque para o Fundo 

Constitucional de Financiamento do Centro-Oeste - FCO e BNDES ambos possuem 

linhas de crédito direcionadas ao plantio de florestas comerciais;  

 Predomínio de propriedades acima de 2.000 ha. Terras ociosas fruto da pecuária 

extensiva com presença de pastagens degradadas que pouco esconde a improdutividade 

reinante na região, e que coloca as terras do centro-oeste como sendo de baixo custo 

(preço médio 3.190,00 por ha) - apesar da especulação em andamento fruto desta 

expansão; 

 

Quadro 8 - Valor de aquisição de terras no Brasil - 2009 
Regiões                                     UF Estimativa do preço da terra R$(ha) 

Mínimo Máximo Média 
Nordeste/Sudeste BA/MG 1.480 6.670 3.790 
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Sudeste/ SP 2.440 7.150 5.680 
Nordeste/Norte PI / MA 430 1.320 760 
Sul  PR / SC 2.470 7.200 4.660 
Centro-Oeste MT / MS 1.560 7.090 3.190 
Fonte: Agrianual (2008), adaptado por STCP (2009) Apud ABRAF, 2009. 

 Condições edafo-climáticas propícias ao desenvolvimento do eucalipto e ao uso 

de gel com vistas à diminuição da perda de mudas pós plantio; adaptação esta destacada 

pelo ZZE/MS (SEPROTUR, 2008). E a chamada “vocação florestal” fica explícita 

quando analisamos o rápido crescimento do eucalipto (celulose): Brasil = 7 anos; outros 

países da América do Sul= 15 anos; Portugal e Espanha = 15 anos; Finlândia e Canadá 

= 20/25 anos. (BRACELPA, 2010); 

 Flexibilização das leis ambientais por meio de resolução que dispensa de 

licenciamento ambiental as atividades de plantio e a condução de espécies florestais 

nativas ou exóticas, com finalidade de produção e corte ou extração de produtos 

florestais diversos (Resolução SEMAC/MS nº 17 de 20 de setembro de 2007); 

 Paralisia da política de assentamentos rurais para a região em questão, o que 

deixa “espaços vazios” a espera do agronegócio; 

  Baixa articulação na região de ações organizadas de reivindicação de território 

(leia-se conflitos fundiários) por parte de movimentos sociais organizados (sem terra; 

quilombolas; indígenas). Neste sentido, o estudo organizado pelo Ministério do Meio 

Ambiente, em 2005, revelava poucos conflitos na região Leste do MS, sendo estes 

ações relacionadas a questões trabalhistas e ambientais (nas carvoarias), cuja resolução 

estava a cargo de CPI movida pelo MPF. Portanto, situação inversa da enfrentava pela 

antiga Aracruz celulose no Espírito Santo e da Veracel celulose no Sul da Bahia.  

 

Considerações 
 
O discurso do progresso e desenvolvimento do complexo eucalipto-celulose-papel 

busca, mais recentemente, se mesclar com a ideologia da “economia verde” onde este se 

apresenta como “solução” para a crise climática e ambiental. Este discurso parte da 

prerrogativa de que as plantações de eucalipto oferecem “serviços ambientais”. O mais 

cobiçado é o mercado do “crédito de carbono”, ou seja, a venda da ideia de que suas 

plantações absorvem carbono – mesmo sendo as monoculturas alvo de um manejo 

agrícola convencional com aplicação de agrotóxicos e fertilizantes químicos. 
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Ou seja, nesta conta da “economia verde”, não aparece o fato do complexo gastar 

enormes quantidades de combustíveis fósseis em toda sua cadeia produtiva, desde a 

produção de máquinas e tecnologia na Europa, sua exportação e, mais tarde, a 

importação de celulose para um consumo excessivo. A proposta de economia verde, 

nesse sentido, é acumular mais capital, e não repensar o modelo de produção e consumo 

responsável pela crise climática.  

Quando se analisa os capitais por trás destas empresas, nota-se que não se trata apenas 

de investimento em uma atividade produtiva. É também investimento financeiro de 

pessoas e grupos interessados em maximizar lucros, inclusive no mercado especulativo. 

Exemplar desta situação foi o caso da Aracruz que perdeu R$ 2 bilhões na crise 

financeira de 2008 com a desvalorização do dólar sobre vendas futuras. Esta 

financeirização da economia e da natureza tem sido a pedra de toque das recentes 

quebras do capitalismo. Situação que leva à pergunta: quem de fato se beneficia da 

expansão do Complexo? 

 

 

Notas 
____________ 
i Este artigo é parte de uma pesquisa mais ampla, intitulada: “A formação do vale da celulose: 
desdobramentos socioterritoriais do plantio de eucalipto na região Leste de Mato Grosso do Sul”, 
desenvolvida com apoio do CNPq. 
ii A definição “complexo territorial eucalipto-celulose-papel” é utilizada para indicar a aliança em rede do 
setor florestal envolvendo o capital industrial, financeiro e os proprietários de terra, situação extremada 
do pacto de classes. Este novo cenário (re)cria conflitos expressos na resistência e na adaptação a esta 
reconfiguração/complexidade territorial a envolver lógicas de reprodução antagônicas materializadas em 
sujeitos distintos: camponeses, proprietários de terra, trabalhadores, empresários, bancos, poder público, 
etc. 
iii Neste artigo trataremos do período da formação e consolidação do complexo eucalipto-celulose-papel 
que se inicia em 2007, ano em que se oficializa a troca de ativos entre a Internacional Paper/IP e a 
Votorantim Papel e Celulose/VCP. A respeito do plantio de eucalipto anterior a este período na 
microrregião de Três Lagoas, consultar Kudlavicz (2011). 
iv Em 2010, por meio da mídia, a empresa anunciou a expansão - na microrregião de Três Lagoas/MS - de 
seus investimentos com a construção, no município de Três Lagoas, da fase II da fábrica Horizonte 1 de 
linha contínua celulose-papel. Um empreendimento previsto para entrar em operação em 2016 com 
capacidade para produzir 1,5 milhão ton/ano/celulose. Disposição que antecipa em dois anos o 
planejamento anterior, segundo a empresa. A audiência pública para apresentação e discussão do relatório 
de impacto ambiental desta segunda unidade da Fibria foi realizada no dia 09 de Junho de 2011. 
v No dia 03/06/2012 a mídia brasileira noticiou que o Grupo JBS adquiriu as ações da Eldorado Brasil que 
pertenciam a MCL Empreendimentos do empresário Mario Celso Lincoln Lopes. 
vi O conceito de territorialização do capital é usado na Geografia para explicar a realidade agrária no 
Brasil a partir de uma análise que tem como foco principal entender o desenvolvimento capitalista no 
campo e a permanência contraditória do campesinato. Este conceito tem como matriz as obras de 
Ariovaldo Umbelino de Oliveira. 
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