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RESUMO 

Eucalipto, água e sociedade: a construção de representações no Vale do Paraíba, SP 

 

O plantio de árvores para finalidades industriais é um tipo de uso do solo 

que gera controvérsias em vários países. Ao transformarem paisagens, afetam 

comunidades rurais alterando suas realidades material e simbólica. A redução da 

vazão dos corpos d‟água é um dos mais recorrentes pontos de discussão. No 

Brasil, o eucalipto é a espécie arbórea mais utilizada para fins industriais. 

Impulsionados pela produção de celulose, esses plantios estão presentes na região 

Vale do Paraíba Paulista. Esta pesquisa procurou identificar e analisar como as 

representações do efeito dos plantios de eucalipto nas vazões de cursos d‟água são 

construídas nos territórios rurais dos municípios de Caçapava, Santa Branca e 

Cunha. Entende-se que compreender essas visões é uma forma de reconhecer os 

conhecimentos de indivíduos que possuem experiências fundamentadas nesses 

territórios, interagindo com essa atividade econômica e lidando com as 

consequências advindas da mesma. Para tanto, realizamos uma série de noventa 

entrevistas semiestruturadas dialogando com as teorias das representações sociais 

e do construcionismo ambiental. Como resultado, compreendemos que as 

representações sociais que fundamentam este problema ambiental não são fixas, 

se transformam em conjunto com a sociedade e em diálogo com as modificações 

econômicas e técnicas que caracterizam o setor, bem como com as alterações dos 

contextos históricos, sociológicos, ambientais e culturais que distinguem a região. 

 

Palavras-chave: Eucaliptocultura; Água; Representações sociais; Vale do Paraíba 
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ABSTRACT 

Eucalyptus, water and society: the construction of representations in Paraíba Valley, SP 

 

Tree plantation for industrial purposes is a controversial land use in 

several countries. By transforming landscapes, they affect rural communities, 

changing their material and symbolic realities. Reduced waterflow is one of the 

most contentious issues. In Brazil, eucalyptus is the most commonly used tree 

species for industrial purposes. Driven by pulp production, these plantations are 

found in the Paraíba Valley region, São Paulo. The aim of this study was to 

identify and analyze how the representations of eucalyptus plantations effect on 

waterflows are constructed in the rural territories of Caçapava, Santa Branca and 

Cunha municipalities. It is recognized that understanding these visions is a way of 

acknowledging individuals who have grounded experiences in these territories, 

interacting with this economic activity and dealing with the consequences that 

arise from it. To do so, we carried out a series of ninety semi-structured interviews 

based on the theories of social representations and environmental constructionism. 

As a result, we understand that the social representations that underpin this 

environmental problem are not fixed. They change along with society and are 

linked to the economic and technical changes that characterize the sector, as well 

as the changes of historical, sociological, environmental and cultural contexts that 

distinguish the region. 

 

Keywords: Eucalyptus plantations; Water; Social representations; Paraíba Valley 
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1. INTRODUÇÃO 

E plantou eucaliptos nas terras que não se prestavam para cultura.
1
 

 

Extraído do conto “Jeca Tatu – a ressurreição”, o trecho acima descreve uma das 

consequências da transformação de Jeca Tatu, um caipira pobre e preguiçoso que após receber 

tratamento médico e sanitário
2
 torna-se um hábil produtor rural. Curado e recuperado em suas 

forças, reergue sua produção, multiplica suas criações e converte-se em um exemplo. Como 

um dos elementos que retratam este quadro de crescimento e modernidade, Lobato
3
 narrou 

que Jeca Tatu também plantou eucalipto em suas terras. Assim, já em 1918, o escritor 

percebia a presença do eucalipto no Vale do Paraíba, retratando seu plantio como uma ação 

positiva e modernizadora. 

No entanto, foi apenas na década de 1950 que a produção de madeira no Vale do 

Paraíba por meio do plantio de árvores do gênero Eucalyptus ganhou outros contornos para 

além de sua utilidade no cotidiano das propriedades rurais. Nessa época, como resultado de 

políticas públicas nacionais, houve a instalação de várias indústrias na região, entre elas a 

indústria de celulose e papel, a qual depende de grande quantidade de madeira como matéria 

prima no seu processo produtivo. A partir de então, iniciou-se em vários municípios o 

estabelecimento de plantios de eucalipto para abastecê-la. 

Uma das primeiras áreas ocupadas por não indígenas no Estado de São Paulo, o Vale 

do Paraíba foi palco de importantes acontecimentos que constituem a história do país. Foi 

local de passagem do ouro que saía das minas rumo ao Rio de Janeiro, contribuiu com a 

produção nacional de café para exportação no século XIX, e a partir do século XX destacou-

se na criação de gado, destinada principalmente para a produção de leite (ZUQUIM, 2007).  

O processo de industrialização iniciado a partir de meados do século XX gerou fortes 

transformações socioeconômicas na região. Fluxos de migração de municípios 

predominantemente rurais para outros urbano-industriais levaram à redução da população 

rural de 55% (1950) para 5,8% (2010) (SILVA et al., 2016).  

                                                     
1
 Lobato, M. Problema Vital, Jeca Tatu e outros textos. São Paulo: Globo, 2010. 

2
 Segundo Martins (1975, p.4), a história do Jeca Tatu “expressa limpidamente os componentes ideológicos 

fundamentais da consciência urbana recente sobre o mundo rural, denuncia os vínculos reais entre o rural e o 

urbano”. Ao advogar a “intervenção de dois agentes urbanos: o médico e os remédios de laboratório”, apresenta 

a sociedade agrária como incapaz e que deve se integrar ao sistema social por meio de ações externas a ela. 
3
 Nascido em 1882, na cidade de Taubaté, Vale do Paraíba paulista, o escritor José Bento Monteiro Lobato criou 

personagens importantes para a literatura brasileira, entre eles o emblemático caipira Jeca Tatu. 
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Nesse cenário de mudanças, a eucaliptocultura para fins industriais, ao converter os 

usos do solo, contribuiu para a transformação de paisagens e de dinâmicas socioeconômicas e 

ambientais. Esses plantios implicam em um uso intensivo do solo apoiado em uma cadeia de 

tecnologias (química, genética e mecânica) e atividades laborais de plantio, corte e transporte 

de madeira que os tornam singulares e contrastantes com as demais atividades rurais. 

Portanto, afetam comunidades rurais alterando suas realidades material e simbólica.  

Entremeado por controvérsias e polarizações (BARRETO E FERRAZ, 2015), os 

plantios de eucalipto constituem um uso do solo para o qual várias verdades (CAMPREGHER 

E MARTINS, 2016) concorrem para a sua construção. Com efeito, onde há a expansão de 

áreas destinadas a plantios de árvores para fins industriais, a população percebe tantos as 

vantagens quanto as desvantagens advindas da atividade (e.g. FARINACI et al., 2013; 

SCHIRMER et al., 2016). Entre as várias interpretações atribuídas à eucaliptocultura, aquela 

que diz respeito ao seu efeito na redução de vazões de cursos d‟água é uma crítica recorrente 

em diferentes contextos (e.g. BINKOWSKI, 2009; CALIXTO E RIBEIRO, 2007).   

1.1. Objetivo geral 

Identificar e analisar como as representações do efeito dos plantios de eucalipto nas 

vazões de cursos d‟água são construídas nos territórios
4
 rurais dos municípios paulistas 

Caçapava, Santa Branca e Cunha considerando aspectos sociais, econômicos e ambientais 

locais. Entende-se que compreender essas visões é uma forma de reconhecer os 

conhecimentos de indivíduos que possuem experiências fundamentadas em territórios 

ocupados por plantios de eucalipto e que, por isso, lidam com as consequências advindas 

dessa atividade. 

1.2. Hipóteses 

Tem-se por hipóteses que um maior número de indivíduos concebe os plantios de 

eucalipto como um uso do solo que reduz as vazões dos cursos d‟água: 1) No município onde 

há menor disponibilidade hídrica; 2) Em propriedades rurais localizadas próximas dos 

plantios.  

 

 

 

                                                     
4
 Nessa pesquisa, compreende-se que o território possui três dimensões que se interagem: política, econômica e 

simbólico-cultural (e.g. HAESBAERT E LIMONAD, 1999). 
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1.3. Estrutura da tese 

Seguido dessa introdução, o segundo capítulo apresenta o percurso adotado para a 

escolha das áreas de estudo, as áreas de estudo em si, a coleta de dados, a análise dos dados e 

o arcabouço teórico utilizado para interpretar os resultados. No terceiro capítulo é apresentado 

o desenvolvimento da eucaliptocultura para fins industriais no Brasil, com foco no setor de 

celulose e papel, a territorialização dos plantios de eucalipto para fins industriais, as críticas e 

os conflitos relacionados com o estabelecimento desses plantios e uma breve apresentação do 

campo da hidrologia florestal. 

O quarto capítulo apresenta uma sintética caracterização da região Vale do Paraíba 

Paulista, onde estão inseridos os locais de estudo, um histórico da ocupação de atividades 

econômicas na região e por fim o estabelecimento da eucaliptocultura para fins industriais. No 

quinto capítulo são apresentados os resultados da pesquisa empírica desenvolvida nos locais 

de estudo - Caçapava, Santa Branca e Cunha. O sexto capítulo apresenta as discussões dos 

resultados e é seguido pelas considerações finais. 
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2. METODOLOGIA 

A fim de investigar as representações da influência dos plantios de eucalipto na 

vazão de cursos d‟água, definiu-se que os locais de estudo deveriam apresentar distintas 

disponibilidades hídricas. Devido à existência de municípios que apresentam disponibilidades 

hídricas distintas e possuem grandes áreas destinadas a plantios de eucalipto, definiu-se o 

Estado de São Paulo como a área a partir da qual seriam definidos os locais de estudo. Esses 

locais foram escolhidos a partir dos dados de balanços hídricos municipais e da presença de 

áreas maiores destinadas a plantios de eucalipto para fins industriais.  

Os dados de balanços hídricos climatológicos municipais utilizados foram elaborados 

por Sentelhas e colaboradores (1999). As informações sobre as áreas destinadas a plantios de 

eucalipto foram consultadas no último Levantamento Censitário de Unidades de Produção 

Agrícola do Estado de São Paulo (LUPA) realizado em 2008 (SÃO PAULO, 2008), na 

publicação Produção da Extração Vegetal e da Silvicultura 2014 (IBGE, 2015b) e na 

publicação resultante do processo de certificação do manejo florestal da empresa Fibria 

Celulose S.A. (CARDOSO et al., 2015), empresa que detém grande parte das áreas destinadas 

a plantios de eucalipto na região Vale do Paraíba. A fim de complementar esses dados, 

procedeu-se à visualização das áreas de plantios de eucalipto em imagens de satélite recentes.  

O processo de definição dos locais de estudo levou à escolha de seis municípios 

paulistas da região Vale do Paraíba: Caçapava, Cunha, Monteiro Lobato, Pindamonhangaba, 

Santa Branca e São Luís do Paraitinga. Diante disso, em julho de 2015, foi conduzida 

pesquisa de campo exploratória em cada município a fim de se obter uma primeira 

aproximação com as realidades locais e o objeto de estudo. 

Nessa etapa foram estabelecidos contatos junto a funcionários das unidades da Casa 

da Agricultura
5 

e das prefeituras municipais a fim de apresentar a pesquisa, obter informações 

gerais sobre os contextos rurais e as atividades desenvolvidas nesses espaços, entre elas, os 

plantios de eucalipto. Também foram solicitadas indicações de propriedades rurais nas quais 

não havia plantios de eucalipto para fins comerciais e cujos proprietários teriam 

disponibilidade para serem entrevistados. A partir dessas indicações, visitaram-se sete 

propriedades rurais nas quais foram realizadas entrevistas a fim de testar o roteiro de 

entrevista e verificar sua adequabilidade em relação ao público entrevistado e ao objetivo da 

pesquisa.     

                                                     
5
 Casa da Agricultura é o escritório municipal da Coordenadoria de Assistência Técnica Integral (CATI), 

instituição ligada à Secretaria de Agricultura e Abastecimento do Estado de São Paulo. 
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A fim de registrar as observações que poderiam contribuir para uma melhor 

compreensão das situações e dos locais visitados, anotações em diário de campo e registro 

fotográfico foram realizados. Essa fase exploratória possibilitou a realização de ajustes no 

roteiro de entrevista e uma aproximação com questões relacionadas à eucaliptocultura. As 

informações obtidas e os dados de balanço hídrico municipais compuseram um conjunto de 

dados que levou à escolha dos municípios Caçapava, Santa Branca e Cunha. 

A Tabela 1 apresenta os dados bioclimáticos, o balanço hídrico e área destinada à 

eucaliptocultura nos três locais de estudo. Do ponto de vista climático, os três municípios 

estão inseridos no tipo Cwa da classificação de Köppen, o qual é caracterizado pelo clima 

tropical de altitude, com chuvas no verão e seca no inverno e temperatura média do mês mais 

quente superior a 22ºC (ITANI et al., 2011). 

 

Tabela 1. Dados bioclimáticos, balanço hídrico e área destinada à eucaliptocultura nos locais de estudo. 

Município 
Precipitação 

média anual (mm) 

Evapotranspiração 

Potencial média anual 

(mm) 

P – ETP 

(mm) 

Eucaliptocultura 

(ha) 

Caçapava 1.240 1.039,10 200,9 2.515 

Santa Branca 1.277 954,9 322,1 4.000 

Cunha 1.458 823 635 1.245 

Fonte: Sentelhas et al., 1999; IBGE, 2015b 

 

2.1. Áreas de estudo 

Os três municípios que constituem as áreas desse estudo ilustram a heterogeneidade e 

complexidade da região Vale do Paraíba Paulista, a qual é dividida em duas sub-regiões, o 

Alto Vale do Paraíba e o Médio Vale do Paraíba. Os municípios de Santa Branca e Cunha 

localizam-se no Alto Vale, sub-região constituída pelos municípios menos desenvolvidos 

economicamente, onde a industrialização e a urbanização não foram tão expressivas. O 

município de Caçapava, por outro lado, localiza-se no Médio Vale, sub-região que concentra 

a maior parte das indústrias, serviços, população e capital (ITANI et al., 2011) (Figura 1). 
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Figura 1. Áreas de estudo 

 

2.1.1. Caçapava 

O município de Caçapava localiza-se a 110 km da capital do Estado de São Paulo e 

possui como limites os municípios Monteiro Lobato (ao norte), Redenção da Serra e Jambeiro 

(ao sul), Taubaté (a leste) e São José dos Campos (a oeste). O Rio Paraíba do Sul, principal 

curso d‟água da região, atravessa o município no sentido oeste-leste. 

Caçapava ocupa uma área de 368,99 km
2
 e possui 84.752 habitantes. A densidade 

demográfica do município equivale a 229,66 hab/km
2
, mas considerando apenas a área rural, 

a densidade cai para 55,9 hab/km
2
.  Possui alta taxa de urbanização, 86%, e uma área urbana 

que corresponde a 43% da área total do município (IBGE, 2010a). Em conjunto com outros 

nove municípios, o município integra o Aglomerado Urbano de São José dos Campos, área 

que apresenta grande concentração de atividades econômicas, destacando-se a atividade 

industrial (ITANI et al., 2011).  

Fundada em 1855, Caçapava foi um dos municípios valeparaibanos produtores de 

café no século XIX. A construção da Rodovia Presidente Dutra (trecho da rodovia federal BR 

116) em 1954, a presença de extensas planícies próximas ao Rio Paraíba do Sul, a oferta de 

mão-de-obra e o processo de desconcentração de São Paulo proporcionaram, a partir da 

década de 1960, a instalação de indústrias no trecho rodoviário que atravessa o município. 

Consequentemente houve expansão da área urbana de Caçapava e a conurbação entre essa 
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área e as áreas urbanas de São José dos Campos e Jacareí. Aliam-se a essas mudanças a 

construção de outro importante eixo rodoviário, a rodovia Governador Carvalho Pinto (SP 

70), a abertura de diversos loteamentos e a construção de condomínios residenciais, a partir da 

década de 1990, as quais se relacionam com o crescimento da oferta de empregos e serviços.  

Em relação às produções agropecuárias, atualmente destacam-se as bovinoculturas 

de corte e de leite, a rizicultura e a cana-de-açúcar. Em 2014, essas duas lavouras ocupavam 

1.300 e 2.000 ha, respectivamente. A produção de madeira de eucalipto para papel e celulose, 

no mesmo período, ocupava 2.515 ha (IBGE, 2015a, 2015b, 2015c; SÃO PAULO, 2008). 

 

2.1.2. Santa Branca 

Santa Branca localiza-se a 94 km da capital do Estado de São Paulo e possui como 

limites os municípios Jacareí e Jambeiro (ao norte), Salesópolis (ao sul), Paraibuna (a leste) e 

Guararema (a oeste). O município possui 272.238 km
2 

de área e 4.534 habitantes, dos quais 

88% residem no meio urbano. A densidade demográfica do município é igual a 50,56 

hab/km
2
, mas na área rural é reduzida para apenas 7,5 hab/km

2
. Sua área urbana corresponde 

a 19% da área municipal (IBGE, 2010c). 

Em Santa Branca localiza-se parte da área de um dos reservatórios de cabeceira da 

Bacia do Rio Paraíba do Sul, o reservatório Santa Branca, o qual possui 5.030 km
2 

de área de 

drenagem e é operado pela Light Energia S.A. O município possui parte de sua área inserida 

na Área de Proteção Ambiental Federal Mananciais do Rio Paraíba do Sul, unidade de 

conservação federal que possui mais de 292 mil hectares (ITANI et al., 2011). 

Fundada em 1856, Santa Branca foi uma das cidades que surgiram no Vale do 

Paraíba devido ao desenvolvimento da cafeicultura no século XIX. Algumas sedes de 

fazendas construídas nessa época são resquícios e testemunhas da riqueza e posterior falência 

da atividade cafeeira, a qual foi consequência do declínio da produção de café e da abolição 

da escravidão em 1888. Outras casas de fazendas foram cobertas pelas águas da represa de 

Santa Branca na década de 1960.  

Outra atividade produtiva que se destaca na história do município é a produção de 

aguardente de cana, a qual se iniciou na primeira metade do século XIX em pequenos e 

médios alambiques. O desenvolvimento da cafeicultura e da bovinocultura de leite nas 

segundas metades dos séculos XIX e XX, respectivamente, levou ao declínio da produção de 

aguardente. Entretanto, a atividade ressurgiu no interstício das duas atividades agropecuárias e 

nas últimas décadas, após o declínio da pecuária leiteira.   
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As bovinoculturas de corte e de leite e o cultivo de eucalipto destacam-se atualmente 

no município. Em 2014, 4.000 ha estavam destinados à eucaliptocultura. Nesse mesmo ano, 

milho e laranja foram as lavouras que ocuparam as maiores áreas no município, 80 ha e 10 ha 

respectivamente (IBGE, 2015a, 2015b, 2015c). 

 

2.1.3. Cunha 

O município que compõe o terceiro local de estudo, Cunha, está a cerca de 240 km 

da capital do Estado e possui como municípios limítrofes Lorena, Silveiras, Areias e São José 

do Barreiro (ao norte), Ubatuba e São Luís do Paraitinga (ao sul), os municípios fluminenses 

de Paraty e Angra dos Reis (a leste) e Lagoinha e Guaratinguetá (a oeste). 

Cunha é um dos maiores municípios do Estado de São Paulo, possui 1.407,250 km
2
 

de área, mas é habitada por apenas 21.866 indivíduos.  Portanto, possui baixa densidade 

demográfica, 15,54 hab/km
2
, a qual é ainda mais reduzida no meio rural, 7 hab/km

2
. Entre os 

municípios pesquisados, possui a menor taxa de urbanização (56%). Sua área urbana 

corresponde a apenas 2% da área do município (IBGE, 2010b).  

Em Cunha, ao contrário de Caçapava e Santa Branca, há um setor turístico em 

ascensão e uma revalorização da tradição local. O município possui o título de Estância 

Climática e apresenta um grande número de empreendimentos de turismo rural. Apesar de 

não apresentar condomínios residenciais tal como observado em Caçapava e Santa Branca, 

em alguns bairros rurais há moradores permanentes ou temporários (segunda residência) que 

saem de outros municípios paulistas em busca de tranquilidade.   

A nascente do rio Paraibuna, um dos formadores do rio Paraíba do Sul encontra-se 

no município, nos limites do núcleo Cunha do Parque Estadual da Serra do Mar, unidade de 

conservação que protege a maior área contínua de Mata Atlântica no país, 332 mil ha, em 25 

municípios paulistas (ITANI et al., 2011). 

Em relação às produções agropecuárias, destacam-se no município as bovinoculturas 

de leite e de corte e o cultivo de milho, o qual ocupava 3.000 ha em 2014.  A eucaliptocultura 

no mesmo período ocupava 1.245 ha (IBGE, 2015a, 2015b, 2015c). 

 

 

 

 



18 
 

2.2. Coleta de dados 

Segundo Spink (1993), o uso de material espontâneo coletado por meio de 

entrevistas semiestruturadas possibilita o acesso aos conteúdos e processos de formação das 

representações. Seguindo essa perspectiva, conduziram-se entrevistas semiestruturadas entre 

janeiro e março de 2016 iniciando-se em Caçapava e finalizando em Cunha com o auxílio de 

um roteiro de entrevista composto por questões abertas e fechadas (APÊNDICE A).  

As questões abertas proporcionaram aos entrevistados oportunidades para se 

expressarem espontaneamente e levantarem temas para questões que não foram consideradas 

na elaboração do roteiro (ADLER E CLARK, 2011). Dessa maneira, tópicos levantados pelos 

entrevistados também foram explorados em maior profundidade e conteúdos de outras 

representações relacionadas com os plantios de eucalipto foram acessados. 

O roteiro foi construído com questões que buscam caracterizar os indivíduos 

entrevistados e as propriedades rurais nas quais eles se encontravam. Outras questões 

compuseram três blocos temáticos relacionados com as transformações gerais e nos usos do 

solo ocorridas nas propriedades rurais visitadas e no seu entorno, a situação dos recursos 

hídricos nas propriedades e os plantios de eucalipto. Questões mais gerais antecederam 

questões específicas com o fito de oferecer oportunidades para o aparecimento espontâneo, 

menos diretivo, de conteúdos abordados nas questões específicas. A estrutura do roteiro foi 

construída visando à emergência de representações em meio a descrições empíricas dos 

contextos espaço-temporais (Quadro 1). 

Sugestões de funcionários da Casa da Agricultura em cada município e a 

amostragem denominada bola de neve
6
 foram os meios pelos quais houve a aproximação de 

pessoas que convivem nas áreas rurais para a realização das entrevistas. Foram entrevistados 

90 indivíduos em 90 propriedades rurais, 30 em cada município. As entrevistas duraram entre 

30 minutos e 2 horas. Um Termo de Consentimento Livre e Esclarecido aprovado pelo 

Comitê de Ética em Pesquisa com Seres Humanos da Universidade de São Paulo foi aplicado 

nas entrevistas (APÊNDICE B). 

 

 

 

 

                                                     
6
 Procedimento de amostragem não probabilística que envolve a utilização de membros do grupo de interesse 

para identificar outros membros do grupo (ADLER E CLARK, 2011, p.125). 
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Tópicos Aspectos  

Dados sociodemográficos 

 

Sexo, idade, estado civil, local de nascimento e de residência, tempo no 

município e na propriedade rural, escolaridade, ocupação, participação 

em grupo organizado, fontes de informação sobre acontecimentos 

locais e para cuidar da propriedade rural. 

 

Dados da propriedade rural 

 

Área, atividade econômica, presença de plantio de árvore, mão-de-

obra, assistência técnica. 

 

Mudanças gerais e do uso do solo 

 

Mudanças gerais locais, mudanças do uso do solo locais, mudanças do 

uso do solo na propriedade, preferências em relação aos usos do solo 

anteriores e atuais no local e na propriedade rural. 

 

Recursos hídricos 

 

Fontes de água, usos da água, mudanças nas fontes de água, 

interferência do vizinho na água, interferência do entrevistado na água, 

prejuízos causados pelas mudanças na água, soluções para as mudanças 

na água. 

 

Eucaliptocultura Estabelecimento dos plantios de eucalipto, impactos dos plantios de 

eucalipto na água, contato com a empresa que utiliza a madeira do 

eucalipto, relação trabalhista de membro da família com a empresa, 

opinião sobre a empresa. 

 

Quadro 1. Tópicos e aspectos abordados nas entrevistas. 

 

 

Os critérios utilizados para a escolha dos entrevistados foram: distância das 

propriedades rurais em relação aos plantios de eucalipto (metade localizava-se próxima e a 

outra metade mais afastada dos plantios) e ausência de plantios comerciais de eucalipto nas 

propriedades, isto é, os indivíduos não deveriam possuir vínculo econômico com esse uso do 

solo. Procurou-se contemplar a diversidade de contextos dos territórios rurais conduzindo 

entrevistas em diferentes porções das áreas estudadas (Figuras 2, 3 e 4). 

Ao chegar às propriedades rurais indicadas, a pesquisadora se apresentava, explicava 

o motivo pelo qual estava naquele local, mencionava os propósitos da pesquisa, justificava a 

escolha do entrevistado e solicitava sua participação na pesquisa garantindo que sua 

identidade não seria revelada. Antes do início da entrevista, a pesquisadora solicitava 

permissão para gravar o áudio da entrevista justificando sua necessidade e garantindo ao 

entrevistado que apenas ela escutaria a gravação. Caso o entrevistado não concordasse com o 

registro de áudio, esse não era realizado. Independentemente do registro de áudio, durante as 

entrevistas foram registradas por escrito partes das falas dos entrevistados tomando o devido 

cuidado para que se mantivesse o contato visual. Ao término da entrevista eram solicitadas ao 

entrevistado indicações de outras pessoas que poderiam participar da pesquisa. Interações 

com outras pessoas antes, durante e após o período de realização das 90 entrevistas 

possibilitaram complementar e compreender melhor as informações, as quais foram colocadas 
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em diário de campo. Complementarmente, foi realizado um registro fotográfico das 

localidades (APÊNDICE C). 

 
Figura 2. Propriedades rurais visitadas em Caçapava 

 

 
      Figura 3. Propriedades rurais visitadas em Santa Branca 
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Figura 4. Propriedades rurais visitadas em Cunha 

 

2.3. Análise dos dados 

A análise dos dados implicou na realização de três tipos de procedimento: ordenação, 

classificação e a análise propriamente dita dos dados (MINAYO, 2007). A primeira etapa 

consistiu na transcrição das entrevistas gravadas de forma manual por meio do editor de texto 

Word.  

Em seguida, após a leitura das entrevistas, procedeu-se à análise do seu conteúdo, a 

qual consistiu na identificação de padrões nas respostas dadas pelos entrevistados para cada 

pergunta do roteiro. Para isso, os dados foram primeiramente codificados a partir das unidades 

de registro e subsequentemente foram identificadas categorias que refletiam os padrões 

encontrados. O processo de análise observou as regras de homogeneidade, exclusão mútua, 

pertinência e objetividade expostas por Bardin (2011).  

Posteriormente, procedeu-se à quantificação e à análise dos discursos frente às 

anotações realizadas em diário de campo e às contribuições dos arcabouços teóricos do 

construcionismo social e das representações sociais. 
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2.4. Arcabouço teórico 

2.4.1. A perspectiva da construção social do ambiente 

É relativamente recente o interesse das Ciências Sociais pelo Meio Ambiente, com 

sua conversão em objeto central epistemológico e de estudo (FLEURY et al., 2014). Nesse 

esforço em articular o social e o natural, observável desde a segunda metade do século XX, 

muitas análises teóricas se desenvolveram, como a História Ambiental (MARTINS, 2007) e a 

Sociologia Ambiental. No campo da Sociologia Ambiental destaca-se o trabalho de John A. 

Hannigan, professor de Sociologia na Universidade de Toronto. Hannigan lançou as bases de 

uma compreensão sociológica dos problemas ambientais conhecida como Construcionismo, 

compreensão essa que terá: 

 

Como seu principal objeto de estudo o aspecto eminentemente social dos 

problemas e questões ambientais, isto é, como o ambiente é percebido e construído 

socialmente como um problema ou questão pública (...). O construcionismo diz 

respeito ao modelo relacional-cognitivo que analisa o processo coletivo de 

construção de significados comuns que emprestam um sentido às relações dos 

indivíduos (FLEURY et al., 2014, p. 42). 

 

Para Hannigan, os problemas ambientais não estão apenas limitados aos contornos 

realistas-materialistas, dependendo exclusivamente de elementos associais fixados, mas 

também de processos sociais complexos e multifacetados baseados em valores e experiências 

históricas, culturais, psicológicas e sociológicas. Em síntese, ele propõe uma abordagem 

similar a utilizada para investigar problemas sociais em geral, com a peculiaridade de que 

estas questões “têm uma base física mais contundente do que os problemas sociais” 

(HANNIGAN, 2009, p. 99). 

O destaque da dimensão social nessa abordagem focaliza os dispositivos discursivos 

que os múltiplos agentes sociais implicados articulam nos processos de comunicação, 

revelando variadas experiências argumentativas que são contrapostas e negociadas, indo da 

dimensão familiar e cotidiana até a científica e técnica. Esses dispositivos podem ser 

compreendidos como ferramenta analítica através de três elementos conectados: a natureza 

dos argumentos, os argumentadores e o processo de argumentação (HANNIGAN, 2009). 

Como natureza dos argumentos, compreendemos o que propriamente se diz sobre 

determinado assunto, suas dimensões retóricas e o poder de persuasão destes argumentos. 

Exemplos empíricos, narrativas de comoção moral e que se voltam aos processos históricos 



23 
 

buscam evidenciar expressões e estilos argumentativos que podem ressaltar perigos, injustiças 

e prejuízos, variando suas calibragens e estratégias de acordo com os objetivos e públicos. 

A preocupação com os argumentadores pretende evidenciar as identidades dos que 

constroem e comunicam os argumentos, buscando analisar os lugares de fala destes atores e 

os interesses presentes, ação inerente a todos nós. Sua composição costuma ser bastante 

variada, comportando, por exemplo, cientistas, políticos, ativistas, jornalistas, artistas, 

religiosos e lideranças comunitárias. 

O processo de argumentação objetiva ressaltar a ação do debate em si dentro de 

arenas do discurso público que se fundamentam na interação dos seguintes subprocessos 

(HANNIGAN, 2009): animando o problema (procura estabelecer as premissas jurídicas); 

legitimando o problema (deseja fomentar prestígio e respeitabilidade social); e demonstrando 

o problema (compete e negocia por atenção junto ao público e aos debatedores na contenda). 

Esses três elementos que fundamentam a ferramenta analítica do construcionismo 

figuram dentro das ações dos argumentadores dos problemas ambientais, auxiliando o analista 

na compreensão de tarefas importantes, como a de juntar argumentos ambientais (onde pontos 

observados são interligados constituindo um complexo que forma o problema; a atuação da 

ciência como validadora é de significativa importância), apresentar os argumentos (tarefa que 

almeja atrair atenção para a importância do problema, buscando convencimento público; a 

ação da mídia e a mobilização de grupos sociais organizados são fundamentais) e contestar, 

debater e convencer sobre os argumentos ambientais (que geralmente ocorre na esfera 

política, abrindo espaço para a criação de consensos politicamente gerenciados e legalmente 

embasados). Outras características, como a “maré da opinião pública” (HANNIGAN, 2009, p. 

115), podem afetar sobremaneira a performance de um argumento, mobilizando a atenção de 

políticos e cientistas. 

John Hannigan pondera sobre as razões que explicam o êxito de alguns argumentos 

ambientais e o fracasso de outros. As capacidades comunicativas em se apresentar 

determinado problema ambiental como único e distinto, como altamente relevante, como 

detentor de uma reputação inquestionável e como familiar ao cotidiano das pessoas são 

elementos chaves para a construção de uma boa reputação.  

Também é crucial para explicar o sucesso dos argumentos que constroem 

socialmente as questões ambientais a articulação de seis fatores (HANNIGAN, 2009): 1) a 

presença de uma autoridade científica que auxilie na sua validação; 2) a atuação de 

“popularizadores” cientistas e/ou ativistas que atuem na sua divulgação; 3) a atenção das 

mídias que trabalhem na sua estruturação como algo importante; 4) a dramatização, através de 
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linguagens simbólicas e visuais, que transforma discussões difíceis em bases compreensíveis 

e eticamente estimulantes; 5) a presença de incentivos econômicos; e 6) o recrutamento de um 

patrocinador institucional, como Organizações Não Governamentais e Universidades, que 

garantam sua legitimidade e continuidade. 

Em síntese, a contribuição das reflexões propostas por John A. Hannigan nos estudos 

sobre os problemas ambientais é enorme. Ao investigar as estruturas e as formas de operação 

dos agentes e de seus argumentos Hannigan destacou sua dimensão social, evidenciando as 

escalas de valores e experiências que estão presentes. Sem desconsiderar o papel fulcral que a 

ciência joga na questão, ele se preocupou em entender como o meio ambiente é percebido e 

significado socialmente. 

 

2.4.2. A perspectiva das representações sociais  

As visões acerca de objetos sociais
7
, tal como a relação eucalipto e água, são aqui 

estudadas do ponto de vista social, pois são entendidas como compreensões construídas 

coletivamente. Consequentemente estão além do que pode ser chamado de percepções ou 

opiniões individuais, pois não são constituídas exclusivamente por processos cognitivos e 

conhecimento sensorial. Além disso, tais compreensões estão relacionadas com símbolos, 

com a realidade e com o conhecimento sociais. Elas são construídas e delineadas por meio de 

processos de troca e interação no seio da sociedade; são representações sociais (MOSCOVICI 

E MARKOVÁ, 2003; WAGNER E HAYES, 2005). 

O estudo das representações é antigo e está presente em várias disciplinas, tais como 

sociologia, antropologia, história cultural, ciências da linguagem e da comunicação, 

informática e psicologia social (CARDOSO, 2000)
8
. Nessa última disciplina, seu estudo 

ocorre no âmbito das representações sociais, termo cunhado pelo psicólogo social romeno 

Serge Moscovici
9
 para denominar tanto um conjunto de fenômenos como também o conceito 

que engloba tais fenômenos e a teoria que os explica (SÁ, 1993). 

                                                     
7
 Objeto social é “qualquer entidade material, imaginária ou simbólica para a qual as pessoas atribuem 

características e valores, portanto são capazes de falar sobre ela. [...] O nome, os atributos, o uso do nome em 

conversas e o comportamento associado ao objeto o tornam um objeto social.” (WAGNER, 1998, p.306). 
8
 De acordo com o historiador Ciro Flamarion Cardoso (2000), alguns aspectos tornam a psicologia social a 

disciplina mais apropriada para abordar representação: maior precisão e atenção a uma noção complexa; não 

reduz o pensamento científico a representações, pois essas estão apoiadas na epistemologia do sentido comum; 

não reduz tudo a representações sociais, pois possui outros domínios de trabalho e pesquisas. 
9
 Além da teoria das representações sociais, Moscovici desenvolveu a teoria das inovações de minoria e 

participou de movimentos ecológicos, sendo um dos pioneiros da ecologia política (MOSCOVICI E 

MARKOVÁ, 2003). 
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Contrário ao excessivo individualismo da psicologia social americana, Moscovici 

encontrou na sociologia de Durkheim um primeiro abrigo conceitual para renovar a disciplina. 

O desafio era colocar a psicologia social entre a psicologia e as ciências sociais, um local 

onde se desenvolvem fenômenos que possuem uma dupla natureza, psicológica e social (SÁ, 

1993). Portanto, pode-se afirmar que a teoria das representações sociais se configurou como 

um esforço interdisciplinar.  

Durkheim caracterizava as representações como estáticas, próprias de sociedades 

tradicionais, e enfatizava a separação entre representações coletivas e representações 

individuais. Contrapondo essa concepção, Moscovici elaborou a noção de representação 

social (MOSCOVICI, 1988). Sob sua perspectiva, a sociedade, e consequentemente as 

representações, são dinâmicas, isto é, se por um lado há processos que conservam as ideias na 

vida social, por outro lado há processos que introduzem novidades e mudanças. Portanto, o 

foco da psicologia social do conhecimento de Moscovici são a variedade e a diversidade das 

ideias coletivas, as quais expressam o caráter heterogêneo das sociedades modernas nas quais 

o poder é distribuído de forma desigual (DUVEEN, 2000).  

Além disso, a noção de representação social pressupõe que “as representações estão 

na interface de duas realidades, a psíquica, a qual está conectada com o domínio da 

imaginação e dos sentimentos, e a externa, a qual está no âmbito da coletividade e está sujeita 

às regras existentes nos grupos” (MOSCOVICI, 1988, p. 220). Dessa forma, contrariamente a 

Durkheim, Moscovici estabelece uma conexão entre o mundo do indivíduo e o mundo da 

sociedade. Portanto, o conhecimento que circula na sociedade deve ser compreendido à luz do 

seu caráter dinâmico e diverso e da inter-relação indivíduo e sociedade. 

Em seu trabalho seminal intitulado La psychanalise: son image et son publique, 

publicado em 1961 na França, Moscovici investigou como os conceitos da psicanálise 

deixavam o campo do conhecimento científico especializado para integrar o pensamento 

cotidiano das pessoas. Sua análise de um tema bastante controverso e amplamente comentado 

naquela época e local revelou a tensão existente entre os pensamentos científico e 

profissional, de um lado, e o pensamento das pessoas comuns, de outro (MARKOVÁ, 2017).  

A partir desse trabalho, formou-se um vasto campo de pesquisas no qual diversas 

disciplinas utilizando a abordagem das representações sociais passaram a promover 

investigações sobre vários temas. Uma ampla variedade de métodos oriundos da psicologia e 

das ciências sociais é empregada nessas pesquisas, assim como análises qualitativas e 

quantitativas (FLICK et al., 2015; SPINK, 1993). 
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Os temas pesquisados são aqueles que “nas relações interpessoais do dia-a-dia, 

prendem a atenção, o interesse e a curiosidade das pessoas, demandam sua compreensão e 

forçam seus pronunciamentos” (SÁ, 1993, p. 25). Nesse sentido, vários fenômenos sociais 

têm sido alvo de estudos, tais como: o impacto social dos desenvolvimentos científico e 

tecnológico nas sociedades modernas (ex: organismos geneticamente modificados); temas 

derivados de mudanças políticas e econômicas históricas que reconfiguram continuamente as 

estruturas sociais (ex: xenofobia e direitos humanos); e as mudanças nos preconceitos 

culturais na modernidade (ex: gênero, sexualidade, religião) (SUGIMAN E GERGEN, 2008).  

A diversidade de pesquisas mostra que o estudo desse conhecimento social e 

dinâmico entendido como “uma rede de conceitos e imagens que se interagem e que evoluem 

continuamente tanto no tempo quanto no espaço” (MOSCOVICI, 1988, p. 220) vem se 

mostrando tão legítimo quanto o estudo do conhecimento científico por ser importante na vida 

em sociedade e por esclarecer os processos cognitivos e as interações sociais (JODELET, 

2001).  

Apesar de Moscovici não ter definido de forma precisa o conceito de representações 

sociais, pois de acordo com ele isso reduziria sua abrangência conceitual, vários aspectos em 

torno do conceito foram desenvolvidos por ele e por outros pesquisadores em análises teóricas 

e empíricas. Para os objetivos dessa pesquisa, serão mencionados os aspectos teóricos e 

analíticos que auxiliam na compreensão do objeto de investigação. 

O primeiro ponto a ser observado é o destaque conferido ao pensamento de senso 

comum ou pensamento do cotidiano, ou seja, aquele que está presente no dia-a-dia. A 

abordagem das representações sociais recupera e dedica a ele um tratamento contrário a um 

ponto de vista segundo o qual “o povo não pensa”. Nesse sentido, desde os primeiros 

desenvolvimentos da teoria, houve o interesse em identificar o conteúdo do senso comum e 

em observar sua expressão na linguagem e na comunicação (MOSCOVICI E MARKOVÁ, 

2003). Pois estudar esse conhecimento popular é “estudar algo que liga sociedade, ou 

indivíduos, a sua cultura, sua linguagem, seu mundo familiar” (MOSCOVICI E MARKOVÁ, 

2003, p. 322).  O seguinte trecho esclarece esse tipo de conhecimento e pontua sua origem: 
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A noção de representação social (…) concerne à maneira como nós, 

sujeitos sociais, apreendemos os acontecimentos da vida diária, as características do 

nosso meio ambiente, as informações que nele circulam, as pessoas do nosso 

entorno, próximas ou distantes. Em poucas palavras, é o conhecimento „espontâneo‟, 

„ingênuo‟ que tanto interessa às ciências sociais atualmente, esse que, habitualmente, 

se denomina conhecimento do senso comum – ou pensamento natural – por 

oposição ao pensamento científico. Esse conhecimento se constitui a partir de nossas 

experiências, mas também das informações, conhecimentos e modelos de 

pensamento que recebemos e transmitimos através da tradição, da educação e da 

comunicação social. Desse modo, esse conhecimento é, em muitos aspectos, um 

conhecimento socialmente elaborado e compartilhado (JODELET, 1985, p. 473, 

grifos da autora). 

 

Portanto, conhecimentos, experiências e práticas estão na base das representações 

sociais, as quais constituem interpretações desenvolvidas socialmente por meio das quais as 

pessoas articulam, compreendem e explicam os objetos (BUIJS et al., 2011; MATIAS, 2012). 

Tais interpretações, por serem forjadas por distintos grupos sociais, são diversas. Isto é, um 

mesmo objeto pode ser compreendido de várias formas, as quais influenciam comportamentos 

e formas de comunicação (MOSCOVICI, 2000). 

Segundo Moscovici, a conversação está na origem e no compartilhamento das 

representações, e para que as representações sejam compartilhadas e incorporadas à nossa 

herança social, o interesse em relação a determinado objeto e a transmissão de conhecimentos 

a seu respeito são fundamentais (MOSCOVICI E MARKOVÁ, 2003). Nesse sentido, o grau 

de proximidade e o nível de consciência que se tem do objeto qualificam o conhecimento a 

ele relacionado (WAGNER E KRONBERGER, 2001). 

Entre os conhecimentos que formam a base do conhecimento de sentido comum 

encontra-se o conhecimento científico. Ambos constituem dois universos de pensamento que 

coexistem e atuam simultaneamente para formar nossa realidade: os universos consensuais e 

os universos reificados (MOSCOVICI, 1988).  

Por meio de um processo de difusão conduzido pelos meios de comunicação de 

massa e por profissionais que divulgam os conhecimentos científicos, tais como professores e 

jornalistas, a ciência e o pensamento erudito que são produzidos e circulam nos universos 

reificados passam a integrar os universos consensuais. São transformados em “„teorias‟ do 

senso comum que [...] utilizam métodos diferentes de „verificação‟ e se mostram menos 

sensíveis aos requisitos de objetividade do que a sentimentos compartilhados de 

verossimilhança ou plausibilidade” (SÁ, 1993, p. 29). 
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Portanto, as interações interpessoais assim como a mídia de massa possuem um papel 

relevante, pois é por meio delas que são comunicadas as representações que circulam em 

determinada cultura, as quais também são utilizadas nas explicações de novos eventos 

(JOFFE, 2003; WAGNER E KRONBERGER, 2001). Além disso, a mídia de massa é 

“formadora de parte da existência social das pessoas, seus mundos experimentais” (JOFFE, 

2003, p. 64). Ou seja, mesmo que não haja experiência direta e concreta com os objetos 

sociais, as pessoas podem conhecê-los, pois “as imagens da mídia de massa podem operar de 

uma maneira semelhante à experiência” (JOFFE, 2003, p. 64). 

Outro aspecto da teoria das representações sociais é que ela é uma teoria sobre a 

construção social, pois além de serem construídas socialmente, as representações, isto é “o 

conhecimento que as pessoas têm do seu universo”, tornam-se fatos nos seus mundos 

(WAGNER, 2000, p. 11), ou seja, constituem parte da sua realidade. Nesse sentido, o real que 

é construído para alguém não é necessariamente real para outras pessoas, pois por ser 

limitado, incompleto e inacabado o conhecimento não abarca a realidade em sua totalidade 

(JOVCHELOVITCH, 2001). 

As representações são construídas tornando algo que não é familiar em algo familiar 

a partir da sua associação com imagens e ideias preexistentes. Nessa perspectiva, dois 

processos interdependentes e que ocorrem paralelamente estão constituídos na formação de 

representações sociais: a ancoragem e a objetivação (MOSCOVICI, 2000).  

A ancoragem consiste em classificar e denominar algo de acordo com categorias 

familiares presentes em nossa memória. Pois na construção de representações a “neutralidade 

é proibida pela própria lógica do sistema, onde cada objeto e ser devem ter um valor positivo 

ou negativo e assumir um dado lugar em uma hierarquia claramente graduada” 

(MOSCOVICI, 2000, p. 49). 

O processo de objetivação, por sua vez, consiste em “descobrir a qualidade icônica 

de uma ideia ou ser imprecisos para reproduzir um conceito em uma imagem” (MOSCOVICI, 

2000, p. 49), isto é construir metáforas, dar forma ou tornar concreto o conhecimento que se 

possui sobre o objeto. Imagens e metáforas não precisam estar corretas no sentido da verdade 

científica, pois o que vale é que sejam boas para pensar, ou seja, que façam sentido no 

universo social daqueles que as utilizam tornando-se, portanto, socialmente verdadeiras.  

O processo de formação de representações evidencia duas características associadas 

ao seu aspecto social: elas estão de acordo com a cultura na qual são criadas e exercem 

funções no cotidiano (JODELET, 2001; WAGNER E KRONBERGER, 2001). A primeira 

característica integra uma importante premissa da teoria das representações sociais, qual seja, 



29 
 

a produção e transformação dos vários tipos de conhecimento em condições sociais, históricas 

e culturais específicas (JOVCHELOVITCH, 2001; MARKOVÁ, 2017). De acordo com 

Minayo e Sanches (1993, p. 243): 

 

[...] a fala torna-se reveladora de condições estruturais, de sistemas de 

valores, normas e símbolos (sendo ela mesma um deles), e, ao mesmo tempo, possui 

a magia de transmitir, através de um porta voz (o entrevistado), representações de 

grupos determinados em condições históricas, socioeconômicas e culturais 

específicas. 

 

Segundo Jovchelovitch (2001), as ideias, os valores e os significados que são 

investidos na compreensão dos objetos sociais estão ligados tanto aos contextos sociais 

quanto aos contextos psicológicos dos indivíduos. Essa conexão com o contexto permite 

entender como o pensamento individual se enraíza no social e torna a representação social um 

tipo de conhecimento que é produto da sociedade em que ela surge e na qual ela também se 

transforma. Nessa perspectiva, enfatizar as condições de produção, ou seja, o contexto, é 

especialmente relevante ao analisar os dados de pesquisas em representações sociais (SPINK, 

1993).  

De acordo com Spink (2003, p. 121) o contexto pode ser caracterizado pelos “fatores 

situacionais usualmente associados com o metassistema social – incluindo aí as determinações 

estruturais e as relações sociais – como também pelos diferentes tempos históricos que 

permeiam a construção dos significados sociais”. Nessa perspectiva temporal, as 

representações são formadas na interface de três tempos: o tempo longo, o tempo vivido e o 

tempo curto. 

O tempo longo abrange as memórias coletivas que são reproduzidas socialmente, isto 

é o imaginário social, domínio no qual se acumulam os conteúdos culturais e que está 

presente antes das vivências das pessoas. O tempo vivido é o tempo de vida das pessoas no 

qual os processos de socialização ressignificam os conteúdos históricos. Nesse sentido, as 

disposições adquiridas devido ao pertencimento a determinados grupos sociais, ou seja, o 

habitus (BOURDIEU, 1994), exercem papel relevante
10

. O tempo vivido também possui uma 

                                                     
10

 Sobrinho (2000, p. 119, 120) corrobora tal relevância afirmando que “a construção das representações não se 

dá [...] num vazio social. Elas são construídas por sujeitos que ocupam uma determinada posição no espaço 

social sendo, por conseguinte, portadores de „sistema de disposições duráveis, estruturas estruturadas 

predispostas a funcionar como estruturas estruturantes‟, como destaca Bourdieu. O habitus é, portanto, ao nosso 

ver, uma dimensão fundamental a ser apreendida no processo de construção das representações sociais, 

sobretudo, quando se trata de compreender as particularidades que envolvem as diferentes „leituras‟ de objetos 

socialmente compartilhados (o amor, o sexo, a educação, o espaço social etc.)”. A noção de habitus está 
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dimensão afetiva, pois é o tempo em que narrativas pessoais e identitárias estabelecem 

relações com os afetos. O tempo curto, por usa vez, é o momento da comunicação direta entre 

os interlocutores, cujo foco é a funcionalidade das representações, ou seja, o momento 

interativo em que o imaginário social e os processos de socialização são mobilizados para a 

elaboração das representações sociais (SPINK, 2003). 

Em relação às funções que as representações podem exercer no cotidiano, Abric 

(1998) apresenta quatro funções que englobam diversas finalidades, mostrando que as 

representações sociais exercem efeitos importantes nas relações e práticas sociais (Quadro 2). 

 

Função Finalidade 

Saber Compreender e explicar a realidade; Saber prático do senso comum;Assimilar 

conhecimentos em um sistema cognitivo existente; Comunicação social; Trocas 

sociais; Transmitir e difundir o saber do senso comum. 

Identitária Definir identidade grupal; Preservar as particularidades de dado grupo; Situar os 

indivíduos dentro de um grupo social compatível com o sistema de normas e 

valores determinados social e historicamente. 

Orientação Guiar comportamentos e práticas; Orientar a conduta; Definir o tipo de estratégia 

cognitiva a ser adotada; Criar sistemas de antecipações e expectativas; Definir o 

que é lícito, tolerável ou inaceitável em determinado contexto social. 

Justificadora Justificar posteriormente as tomadas de decisão e os comportamentos; Criar 

representações que justificam ações; Preservar e justificar a diferenciação social, 

podendo contribuir para discriminação ou manutenção da distância entre grupos. 

Quadro 2. Funções e finalidades das representações sociais. 

Fonte: Adaptado de Polli e Kuhnen (2011) 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                   
incorporada ao enfoque construtivismo-estruturalista ou estruturalismo construtivista de Pierre Bourdieu, o qual 

oferece uma solução para o embate existente no campo da Sociologia entre a escola estruturalista e aquela cujo 

pressuposto explicativo é a agência humana inovadora e transformadora (HERCULANO, 2000). 
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3. A EUCALIPTOCULTURA PARA FINS INDUSTRIAIS 

Eucalyptus é um gênero de plantas pertencente à família Myrtaceae que reúne mais 

de seiscentas espécies conhecidas comumente pelo nome “eucalipto”, as quais, em sua 

maioria, ocorrem naturalmente em ambientes temperados, desérticos, tropicais e sub-alpinos 

da Austrália continental e da ilha Tasmânia. Sua capacidade de adaptação a variadas 

condições biofísicas e altitudinais possibilitou que centenas de espécies fossem introduzidas e 

estabelecidas em outros países, exceto naqueles que apresentam invernos severos ou 

prolongados. Em condições nutricionais adequadas, as árvores atingem taxas de crescimento 

maiores do que os indivíduos da mesma espécie no seu habitat original (DOUGHTY, 2000). 

Os primeiros plantios de eucalipto no Brasil ocorreram nos anos de 1870 nos Estados 

do Rio Grande do Sul e Rio de Janeiro a partir de sementes trazidas do Uruguai, onde a 

variedade E. globulus, procedente da Austrália, foi introduzida em 1853. Tais plantios foram 

estabelecidos para finalidades medicinais e sanitárias. Eles visavam ao aproveitamento das 

propriedades desinfetantes e medicinais dos óleos aromáticos que podem ser extraídos das 

folhas, assim como à redução de populações de mosquitos que propagavam doenças, devido à 

sua capacidade de absorver água parada (DEAN, 2011).     

No início do século XX, a grande pressão sobre os recursos florestais exercida pela 

demanda de lenha para as locomotivas e de dormentes para a as ferrovias deu origem a outras 

finalidades para a madeira de eucalipto. Com o intuito de encontrar espécies de árvores que 

produzissem madeira de forma mais rápida, estações experimentais da Companhia Ferroviária 

Paulista foram instaladas nos municípios paulistas de Jundiaí, Campinas e Rio Claro. Entre as 

várias espécies testadas, algumas de eucalipto mostraram-se mais apropriadas para os 

objetivos da Companhia, o que levou, então, à difusão do seu cultivo (DEAN, 2011). Esse 

trabalho, levado a cabo pelo engenheiro agrônomo Edmundo Navarro de Andrade, foi 

bastante reconhecido e elogiado, tanto que ele recebeu a alcunha de “pai do eucalipto” 

(DOUGHTY, 2000). 

Os primeiros plantios de eucalipto foram promovidos por companhias ferroviárias 

paulistas e pelo Serviço Florestal do Estado de São Paulo. Estimativas apontam que os 

plantios ocupavam aproximadamente 250 km
2 

em 1928 e 1000 km
2
 em meados desse século. 

Na década de 1930, provavelmente essa madeira também foi destinada à incipiente produção 

de pasta de celulose
11

e à construção civil, devido aos melhores preços que ela atingia para 

                                                     
11

 “A polpa (ou pasta de celulose ou, ainda, celulose industrial) é obtida da madeira de árvores coníferas e 

folhosas, como o pínus e o eucalipto, e, em menor proporção, de plantas herbáceas com grande quantidade de 
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essas finalidades. Também remonta e esse período, o estabelecimento dos primeiros plantios 

de eucalipto por empresas siderúrgicas. No entanto, durante várias décadas, estabelecer 

plantios de eucalipto era mais oneroso do que produzir carvão a partir das florestas nativas, o 

que perpetuava a histórica devastação do bioma Mata Atlântica. Apenas em São Luiz do 

Paraitinga, município paulista localizado no vale do rio Paraíba do Sul, região onde havia 

produção de carvão para usinas siderúrgicas, estima-se que 10 km
2
 de florestas foram 

derrubados (DEAN, 2011).   

Em meados dos anos 1960 havia aproximadamente 2 mil km
2
 de árvores plantadas, 

predominantemente eucaliptos, na área do bioma Mata Atlântica, mas calculava-se que a taxa 

de plantio anual deveria ser aumentada em quatro vezes.  Esse quadro começou a ser alterado 

a partir da promulgação do novo Código Florestal em 1967, o qual determinava que as 

indústrias consumidoras de madeira e carvão vegetal deveriam suprir suas necessidades por 

meio de plantios de árvores, denominados como florestas plantadas, dentro de um prazo de 

dez anos (DEAN, 2011).   

Para alcançar tal objetivo, novos instrumentos legais, tais como a Lei 5.106/66 e o 

Decreto-Lei 1.134/70 ofereceram incentivos financeiros que consistiam no abatimento de até 

50% do Imposto de Renda que era cobrado sobre os valores aplicados nos plantios. O 

benefício, por meio do artigo 4º da lei 5.106/66, estendia-se à contratação de terceiros para o 

serviço de reflorestamento, o que elevou o número de empresas reflorestadoras de 20 para 500 

entre 1969 e 1977 (BELIK, 1992). Tal estímulo proporcionou um enorme crescimento da área 

plantada com eucalipto e pinus capitaneado por empresas de papel e celulose, entre as décadas 

de 1970 e 1980. Durante a vigência dos incentivos, foram plantados em média 312,6 mil 

hectares anualmente totalizando 6,2 milhões de hectares (JUVENAL E MATOS, 2002).  

Essas iniciativas ocorreram em um contexto de esforços governamentais para tornar 

o país autossuficiente em celulose e até mesmo com a expectativa de que essa se tornasse um 

importante produto de exportação (DEAN, 2011). Nesse sentido, o setor de papel e celulose 

foi e continua sendo um grande promotor de plantios de árvores no Brasil.
12

 

                                                                                                                                                                   
celulose no talo, como a cana-de-açúcar. Conforme o tipo de árvore, folhosa ou conífera, obtém-se a celulose de 

fibra curta (comprimento entre 0,5 mm e 1,5 mm) ou de fibra longa (comprimento entre 3,0 mm e 6,0 mm), 

tornando o produto resultante mais absorvente ou mais resistente, respectivamente.” (BIAZUS et al., 2010, p. 

313) 
12

 Além da pasta de celulose e do carvão vegetal, os seguintes produtos também são derivados de plantios de 

árvores para finalidades industriais: painéis de madeira, pisos laminados, madeiras serradas, chapas de fibra, 

madeira aglomerada, compensados e móveis. Devido à presença expressiva de plantios de eucalipto para a 

indústria de papel e celulose nos locais de estudo da pesquisa em tela, abordaremos os aspectos relacionados a 

esse setor.   
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Uma análise retrospectiva em relação à celulose e ao papel, um dos seus 

subprodutos, revela que a tecnologia utilizada em sua produção na escala industrial entre 

meados do século XIX e a década de 1950 estava sob o domínio quase exclusivo dos países 

do hemisfério norte tais como os Estados Unidos, Canadá, Suécia e Finlândia. Essa tecnologia 

promovia a produção de celulose por meio de um processo químico denominado sulfito, o 

qual era voltado à utilização de espécies arbóreas coníferas, as quais formavam abundantes 

maciços florestais naqueles países (LAMBERG et al., 2012).  

No Brasil, onde as primeiras fábricas de papel surgiram na segunda metade do século 

XIX, a celulose era obtida, até meados do século XX, por meio da importação da produção de 

países como Suécia e Finlândia, assim como por meio da produção de celulose mediante 

exploração de recursos florestais nativos, principalmente as matas de araucárias (Araucaria 

angustifolia) no sul do país. Outras alternativas como o bagaço da cana, o sisal e a palha de 

arroz também foram testadas. A partir dos anos 1950, o desenvolvimento do processo químico 

sulfato possibilitou que a fibra curta proveniente das árvores de eucalipto passasse a ser 

utilizada para a produção de celulose, o que levou ao aumento da produção de celulose em 

países como o Brasil.  

À mudança tecnológica na produção de celulose e aos incentivos fiscais 

anteriormente mencionados, somam-se outros eventos que possibilitaram o crescimento do 

setor de papel e celulose no país. Com o intuito de evidenciar essa trajetória, o Quadro 3, sem 

a pretensão de incluir todos os eventos, apresenta alguns que auxiliam na compreensão da 

construção desse setor em uma perspectiva cronológica. 

O histórico apresentado evidencia o Estado brasileiro como o principal e primeiro 

impulsionador na constituição de um setor industrial que a princípio objetivava atender à 

demanda interna por papel e posteriormente constituiu-se, por meio da instalação de grandes 

unidades fabris, em um dos maiores exportadores de pasta de celulose de eucalipto
13

. Esse 

aparato estatal em conjunto com outros atores, tais como o Fundo Monetário Internacional 

(FMI), a Organização das Nações Unidas para a Alimentação e a Agricultura (FAO) e o 

Banco Mundial representou e ainda representa importante fonte de incentivos financeiros 

diretamente voltados para o estabelecimento de plantios de árvores e unidades fabris, assim 

como para a criação de instituições de ensino e pesquisa voltadas para o treinamento de 

                                                     
13

 A pasta de celulose, assim como a soja, a carne e o minério de ferro é uma commodity, ou seja, é uma 

mercadoria de importância mundial, que tem seu preço determinado pela oferta e pela procura internacional. Seu 

consumo vincula-se ao consumo de papel e, por isso a maior parte de sua produção é consumida em países 

desenvolvidos e em economias em crescimento, tais como a China. Seus preços, como os de outras commodities, 

oscilam conforme a capacidade de produção, o volume de estoques, a interferência de custos de transporte, as 

mudanças das taxas de câmbio, dentre outras variáveis (BIAZUS et al., 2010; SPEROTTO, 2014). 
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especialistas e geração de ciência e tecnologia para o setor (MARQUES, 2015).  Constitui-se, 

portanto, em um movimento “marcado pela imbricação entre técnica, política e decisões 

econômicas, tanto do Estado quanto dos atores privados” (SANTOS, 2012, p. 155). 

 

Período Eventos 

1955- 

1970 

- Plano de Metas (1956): substituição de produtos importados por meio da industrialização nacional 

durante o governo de Juscelino Kubitschek. 

 

- Elevação do preço da celulose devido à sua escassez no mercado global. 

 

- Associação Paulista dos Fabricantes de Celulose e Papel (APFCP) em 1959 

 

- Lei nº 4.771/65 (segundo Código Florestal) 

 

-Incentivos fiscais para o reflorestamento (Lei 5.106/66 e o Decreto-Lei 1.134/70). 

 

- Criação do Instituto Brasileiro para o Desenvolvimento Florestal (IBDF) e da Associação Brasileira 

Técnica de Celulose e Papel (ABTCP) em 1967. 

 

-Estabelecimento de escolas de silvicultura em Itaguaí-RJ, Piracicaba-SP, Curitiba-PR e Viçosa-MG 

 

- Instrumentos financeiros criados pelo Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico (BNDE) 

para as indústrias de celulose 

 

- Estabelecimento do Centro Técnico em Celulose e Papel no Instituto de Pesquisas Tecnológicas do 

Estado de São Paulo (CTCP/IPT) 

 

- Criação do Instituto de Pesquisas e Estudos Florestais (IPEF) na Escola Superior de Agricultura da 

Universidade de São Paulo (Esalq/USP) em 1968: pioneiro na formação de parcerias público-

privadas para a realização de pesquisas voltadas às ciências florestais. 

 

1970-

1985 

- Segundo Plano Nacional de Desenvolvimento (1975-1979) e Plano Nacional de Papel e Celulose 

(PNPC): incentivo estatal para expansão de fábricas de celulose e criação de distritos florestais 

 

- Criação do Centro Nacional de Pesquisa de Florestas vinculado à Empresa Brasileira de Pesquisa 

Agropecuária (CNPF/EMBRAPA) 

 

- Estabelecimento de grandes fábricas voltadas para a exportação de celulose (ex: Aracruz Celulose e 

Cenibra) 

 

1990-  -Joint venture Stora Enso (empresa de papel e celulose sueco-finlandesa) e Aracruz Celulose em 

2000 resultando na Veracel Celulose 

 

- Incorporação da Aracruz Celulose pela Votorantim Celulose e Papel (VCP) tornando-se Fibria em 

2009 

 

- Mais de 30 fusões e aquisições de empresas do setor de papel e celulose entre 1992 e 2001 

 

- Investimentos internacionais por meio de fundos de investimento em ativos florestais (TIMOs) a 

partir de 2000  

 

- Projeto Genolyptus – Rede Brasileira de Pesquisa do Genoma de Eucalyptus (2002) 

 

- Criação de associações industriais, tais como: Associação Brasileira de Produtores de Florestas 

Plantadas (ABRAF) e Indústria Brasileira de Árvores (IBÁ)   
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- Política Agrícola de Florestas Plantadas (Decreto 8.375/2014): saída do setor de florestas plantadas  

do Ministério do Meio Ambiente e sua inserção no Ministério da Agricultura, Pecuária e 

Abastecimento estabelecendo sua integração às demais políticas do agronegócio 

 

- Plano Nacional de Desenvolvimento de Florestas Plantadas (em elaboração) 

Quadro 3. Histórico dos principais eventos relacionados ao desenvolvimento do setor de papel e celulose no 

Brasil. 

Fonte: Adaptado de Lima-Toivanen (2012) e Fanzeres (2005) 
 

A mundialização ou globalização contemporânea da economia iniciada com a crise 

da década de 1970 e consolidada nos anos 1990 constituiu-se em um segundo momento na 

expansão do setor, o qual, além do apoio estatal, também passou a receber investimentos 

estrangeiros diretos. São exemplos desses investimentos, os contratos com gestores de 

investimentos florestais, tais como as TIMOs (Timber Investment Management 

Organization), os fundos de pensão, as companhias de seguro, as fundações e os fundos 

patrimoniais, estratégias que vêm se desenvolvendo desde o final da década de 1990 para 

aquisição de madeira como matéria prima e que representam o avanço da financeirização no 

setor florestal
14

.  

Também são características desse momento, a concentração e a centralização de 

capitais, as quais se refletem em contínuas operações de fusão e aquisições entre empresas, 

sobretudo entre aquelas de celulose, devido as exigências do mercado externo
15

. Em 2008, as 

cinco maiores empresas (Fibria, Suzano, Klabin, Cenibra e International Paper do Brasil) 

concentravam 73% da produção nacional de celulose
16

 (MARQUES, 2015).  

Examinando esses processos de globalização e abertura econômica para além do 

Brasil, observa-se no final do século XX certo deslocamento da produção de celulose dos 

países do hemisfério norte para outros países devido a vantagens competitivas que tornam o 

produto mais barato e lucrativo. Fatores socioeconômicos como a disponibilidade de terras e 

de mão de obra barata e fatores climáticos e ambientais como a abundância de luz solar e de 

                                                     
14

 Essas estratégias vêm se desenvolvendo em meio a projeções de aumento da demanda por produtos 

industrializados derivados de grandes plantios de árvores associadas à baixa disponibilidade de terras nos países 

europeus e norte-americanos, gerando, portanto, a procura por terras em países como o Brasil. Esse é um 

movimento que ocorre não somente no setor florestal, como também nos setores de alimentos e combustíveis e 

tem sido tema de vários estudos (e. g. MENDONÇA E PITTA, 2018; SAUER E BORRAS, 2016). A esse 

respeito, observa-se um posicionamento do setor florestal a favor da flexibilização das normas que restringem a 

aquisição de terras por investidores estrangeiros no Brasil (e. g. SILVA et al., 2017a). 
15

 Devido à crise financeira mundial que ocorreu em 2008 e seus reflexos no setor de papel e celulose, o governo 

brasileiro, por meio de empréstimos via BNDES, possibilitou que a VCP adquirisse a Aracruz Celulose 

originando a criação da Fibria Celulose. Essa fusão fez parte de uma estratégia que visava à criação de empresas 

líderes em seus ramos de atuação. Após a fusão, a Fibria tornou-se a maior produtora mundial de celulose 

branqueada com uma área de mais de 797.000 hectares destinada aos plantios de árvores para fins industriais, 

predominantemente eucalipto (KRÖGER, 2012).  
16

 Está em andamento no país a fusão de duas grandes empresas do setor de papel e celulose, o que aumentará a 

concentração da produção nacional de celulose. (https://www1.folha.uol.com.br/mercado/2018/03/suzano-e-

fibria-criam-gigante-da-celulose.shtml, consultado em março de 2018) 
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água somam-se àqueles anteriormente mencionados para proporcionar a instalação de fábricas 

e o estabelecimento de plantios de árvores para fins industriais nesses países. Pressões 

exercidas por regulações ambientais no âmbito de países cujas economias são mais 

desenvolvidas também contribuem para essa mudança na geografia da celulose (KRÖGER, 

2014; MARQUES, 2015; SPEROTTO, 2014). 

Essas transformações na produção de celulose estão inseridas em processos 

econômicos globais de concentração de capitais e consolidação de grandes grupos de 

empresas, assim como em uma divisão internacional do trabalho na qual países como o Brasil 

exercem o papel de fornecedores de matérias-primas e produtos primários (agrícolas e 

minerais) utilizando tecnologia industrial produzida em países centrais
17

. Nesses países 

importadores, a celulose, assim como a soja e os minérios, são produtos de baixa tecnologia 

que ao serem transformados em processos produtivos tornam-se produtos com maior valor 

agregado
18

 (KRÖGER, 2013; MARQUES, 2015).   

Também é importante mencionar algumas particularidades relacionadas com o 

contexto brasileiro que favorecem a expansão de commodities agrícolas. Nesse sentido, o país 

apresenta uma economia política agrária historicamente direcionada para cultivos de 

exportação e detém uma estrutura agrária altamente concentrada, na qual apenas cerca de 30% 

da terra agricultável está sob a posse de pequenos proprietários (IBGE, 2006). No caso das 

fábricas de celulose, sua relação com os latifúndios é duradoura e remonta às primeiras 

instalações no país. De acordo com Santos (2012, p. 132), “se tomarmos a propriedade 

privada da terra como uma instituição, perceberemos que sua aceitação social e estabilidade 

no tempo se tornarão um recurso de natureza intangível a ser buscado pelas empresas e a 

ganhar uma dimensão mais importante na medida do crescimento das mesmas.” 

                                                     
17

 No caso da indústria de papel e celulose, além da utilização de maquinário cuja tecnologia é desenvolvida em 

países centrais do capitalismo, também são utilizados serviços prestados por empresas de consultoria 

estrangeiras, tais como a finlandesa Pöyry Consulting, líder em planejamento de projetos voltados à indústria de 

celulose que atua no Brasil e em outros países (KRÖGER, 2012). 
18

 Os atuais custos relacionados ao estabelecimento e manutenção de plantios de árvores e instalação de fábricas 

de celulose em países nórdicos, alguns dos países pioneiros na produção de celulose e papel e desenvolvimento 

de tecnologias para o setor, são quatro vezes maiores do que aqueles no Brasil. Por outro lado, os trabalhadores 

de indústrias papeleiras finlandesas recebem salários que são entre oito e dez vezes maiores do que aqueles 

recebidos pelos mesmos trabalhadores brasileiros. No cômputo total dos custos com a produção papeleira 

finlandesa, os altos salários são compensados pela aquisição de celulose a preços baixos, o que torna a atividade 

lucrativa (KRÖGER, 2013). Na década de 1990, o custo da produção de madeira no Brasil correspondia a 6% da 

produção de celulose e 37% na Suécia (BELIK, 1992). 
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Não menos importante, é a existência no plano político de uma forte mobilização 

exercida pela Frente Parlamentar Agropecuária
19

, constituída por parlamentares que 

representam as elites agrária e empresarial do país e que, por esse motivo, direcionam suas 

práticas legislativas à defesa e ao favorecimento dos interesses de grandes empresas do 

agronegócio (KRÖGER, 2014). 

Como resultado, nos últimos 25 anos, a produção brasileira de madeira para o setor 

de papel e celulose tem crescido continuamente: 32,9 milhões m
3
 (1990); 46 milhões m

3
 

(2000); 76,8 milhões m
3
 (2015). Nesse cenário histórico de crescimento, os plantios de 

eucalipto sempre contribuíram significativamente. Em 2015, 82,8% da produção de madeira 

para o setor de papel e celulose originaram-se desses plantios
20

. Isso se deve ao rápido 

crescimento das árvores de algumas espécies (6 a 8 anos para o primeiro corte) e à alta 

produtividade, a qual é em média 40 m
3
/ha por ano, variando entre 25 e 60 m

3
/ha por ano 

dependendo do nível de estresse ambiental
21

 (GONÇALVES et al., 2013).  

Concomitantemente ao crescimento da produção de madeira, também se observou o 

crescimento da produção de celulose: 4,3 milhões de toneladas (1990); 7,5 milhões de 

toneladas (2000); 17,4 milhões de toneladas (2015) (BRACELPA, 2010; IBA, 2016). Em 

2015, o país ocupava o quarto lugar entre os países produtores de celulose, o nono entre os 

produtores de papel e era o maior produtor e exportador de celulose de fibra curta branqueada. 

A maior parte da produção de papel destina-se ao mercado interno (80%), por outro lado, a 

maior parte da produção brasileira de celulose, 66%, destina-se ao mercado externo formado 

pela China, pelos Estados Unidos e por países europeus (IBA, 2016). 

 

3.1. A territorialização da eucaliptocultura para fins industriais 

Inicialmente, o crescimento da área destinada a plantios de árvores para fins 

industriais ocorreu nos Estados das regiões Sudeste e Sul do país acompanhando os 

movimentos de urbanização, concentração e centralização industrial do país iniciados na 

década de 1950. Nesse contexto, em que o papel passa a ter uma crescente importância social 

e econômica nas atividades urbanas, inicia-se um movimento de incorporação dos territórios 

                                                     
19

 Desde 2015, o setor também conta com o apoio da Frente Parlamentar da Silvicultura 

(http://www2.camara.leg.br/camaranoticias/radio/materias/COM-A-PALAVRA/492447-DEPUTADOS-

LANCAM-FRENTE-PARLAMENTAR-DA-SILVICULTURA.html, consultado em fevereiro de 2017). 
20

 IBGE. Produção da Extração Vegetal e da Silvicultura (https://sidra.ibge.gov.br/Tabela/291, consultado em 

março de 2018). 
21

 A produtividade e o tempo de rotação dos plantios de eucalipto no Brasil são os mais competitivos 

mundialmente. Apenas a China e alguns países sul-americanos aproximam-se desses parâmetros (IBA, 2016). 
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rurais para o estabelecimento de plantios de eucalipto voltados à produção de celulose. Essa 

incorporação revela que “o rural não é externo e complementar à atividade industrial, é 

elemento interno e essencial a sua plena realização” (FRANÇA, 1994, p. 33). 

Os plantios de árvores para fins industriais são parte de um movimento de 

industrialização da agricultura brasileira que se iniciou na década de 1960. Articular as 

atividades agrárias com a indústria nacional era um dos objetivos do Estatuto da Terra, 

promulgado em 1964. Nesse sentido, o cultivo de eucalipto e pinus para as indústrias de 

celulose e papel, madeireira e siderúrgica assemelham-se aos cultivos de cana para as 

indústrias de açúcar e álcool e de soja para as indústrias de óleo e farelo ao constituírem 

complexos agroindustriais (DELGADO, 1985). 

São cultivos que se realizam de acordo com o pacote tecnológico promovido pela 

“Revolução Verde”, o qual se baseia no tripé “mecânico, químico e genético”, ou seja, em 

máquinas, fertilizantes, agrotóxicos e variedades vegetais geneticamente melhoradas. Esse 

processo, apoiado por políticas de Estado, promoveu a modernização de técnicas de produção 

para determinados cultivos e privilegiou médias e grandes propriedades, mantendo assim a 

concentração da propriedade da terra e gerando a expulsão de um vasto contingente 

populacional dos territórios rurais. Portanto, constituiu-se em uma modernização 

conservadora (SILVA, 1981). 

Em relação à territorialização dos plantios de árvores para fins industriais, seu 

estabelecimento por meio da compra ou arrendamento de terras não se iniciou em regiões 

onde predominavam cultivos privilegiados pela modernização tecnológica tais como cana, 

soja, trigo e citros, devido ao maior valor do preço da terra e ao maior prazo da reprodução do 

capital investido se comparado com essas culturas. Tais plantios fixaram-se inicialmente em 

regiões onde predominavam a pecuária extensiva, a agricultura de subsistência e o 

extrativismo vegetal ou mineral, ou seja, regiões com baixo aproveitamento agrícola e que 

não foram incorporadas ao processo de modernização agrícola, tais como o Vale do Paraíba, o 

Vale do Ribeira e a Região Administrativa de Sorocaba no Estado de São Paulo e o Vale do 

Jequitinhonha no Estado de Minas Gerais (FRANÇA, 1994).    

Atualmente, 7,8 milhões de hectares são ocupados por plantios de árvores para fins 

industriais, os quais se distribuem por vários Estados brasileiros. Os plantios de eucalipto
22

 

correspondem a 5,6 milhões de hectares, ou seja, 72% dos plantios industriais no país e cerca 

                                                     
22

 As espécies do gênero Eucalyptus mais cultivadas no país são: E. grandis, E. urophylla, E. camaldulensis, E. 

tereticornis, E. robusta, E. resinifera, E. pellita, E. dunni, E. benthamii, E. globulus. Também são cultivados 

híbridos produzidos a partir dessas espécies (GONÇALVES et al., 2013). 
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de 25% da área plantada mundialmente. Plantios de pinus ocupam 1,6 milhões de hectares e o 

restante da área é composto por plantios de espécies como acácia, seringueira, paricá e teca 

(IBA, 2016). 

O setor de celulose e papel possui uma área total própria de cerca de 2,6 milhões de 

hectares, ou seja, 34% da área ocupada por plantios de árvores para fins industriais. Além 

dessa área, cujos proprietários são as indústrias do setor, as indústrias adquirem madeira por 

meio de plantios conduzidos por produtores independentes e fomentados (pequenos e médios 

produtores), os quais correspondem a 29% da área dos plantios. Os outros setores que 

utilizam madeira extraída de plantios industriais são: siderúrgicas a carvão vegetal (14%), 

painéis de madeira e pisos laminados (6%) e produtos sólidos de madeira (4%). Investidores 

financeiros detêm 10% da área dos plantios (IBA, 2016). 

A integração vertical indústria de celulose - base florestal, ou seja, indústrias que são 

proprietárias das terras onde são cultivadas as árvores é uma situação comum entre as grandes 

indústrias do setor mundialmente. Essa estratégia tem como objetivo garantir a oferta contínua 

de matéria-prima para as fábricas, pois pequenas interrupções na produção podem gerar 

grandes prejuízos. Por outro lado, a competição por terras agricultáveis e os altos preços de 

terras em algumas regiões levam as empresas a adotar estratégias alternativas para a aquisição 

de madeira mediante produtores independentes, arrendamentos de terras, parcerias e 

investidores financeiros (KORHONEN et al., 2016). 

Dados de 2015 da Indústria Brasileira de Árvores (IBÁ), associação que representa 

as empresas que utilizam árvores para fins industriais, mostram que os plantios de eucalipto 

para fins industriais são encontrados na maioria dos Estados brasileiros. Aqueles que possuem 

as maiores áreas são: Minas Gerais (1.395.032 ha), São Paulo (976.613 ha), Mato Grosso do 

Sul (826.031 ha), Bahia (614.390 ha), Rio Grande do Sul (308.515 ha), Espírito Santo 

(227.222 ha), Paraná (285.125 ha), Maranhão (210.496 ha), Mato Grosso (185.219 ha) e Pará 

(130.431 ha) (IBA, 2016). 

Dados disponibilizados pela IBÁ e pela Associação Brasileira de Produtores de 

Florestas Plantadas (ABRAF) mostram que em 2005, cerca de 70% dos plantios de eucalipto 

para fins industriais encontravam-se nos estados de Minas Gerais, São Paulo e Bahia. Em 

2015, por outro lado, esse percentual estava em cerca de 53%. Tal redução deveu-se a um 

crescimento de área destinada a esses plantios em Estados das regiões Nordeste e Centro-

Oeste, destacadamente Mato Grosso do Sul, cuja participação aumentou de forma 

significativa (3% para 15%) entre 2005 e 2015 (Tabela 2). Em relação aos plantios de pinus, 
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os Estados do Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul detêm as maiores áreas cultivadas 

(76% em 2005 e 88% em 2015). 

Tabela 2. Distribuição dos plantios de eucalipto para fins industriais no Brasil por Estado, em 2005, 2010 e 2015. 

Estado Área (mil ha) 

2005 

% 

2005 

Área (mil ha) 

2010 

% 

2010 

Área (mil ha) 

2015 

% 

2015 

MG 1.064 31,2 1.400 29,4 1.395 24,8 

SP 799 23,4 1.045 22,0 976 17,3 

BA 527 15,5 631 13,3 614 10,9 

ES 204 6,0 204 4,3 227 4,0 

RS 180 5,3 273 5,7 308 5,5 

PR 115 3,4 161 3,4 285 5,1 

SC 61 1,8 102 2,2 116 2,1 

MS 113 3,3 378 8,0 826 14,7 

PA 106 3,1 149 3,1 130 2,3 

MA 61 1,8 151 3,2 210 3,7 

AP 60 1,8 49 1,0 63 1,1 

MT 42 1,2 62 1,3 185 3,3 

GO 48 1,4 59 1,2 127 2,2 

TO - - 48 1,0 116 2,1 

PI - - 37 0,8 29 0,5 

Outros 27 0,8 5 0,1 23 0,4 

Total 3.407 100 4.754 100 5.630 100 

Fonte: ABRAF, 2006; ABRAF, 2011; IBA, 2016 

 

Ao contrário do que ocorria desde a década de 1950, quando a instalação de fábricas 

de celulose e a expansão da área ocupada por plantios de eucalipto para fins industriais 

davam-se predominantemente nas regiões Sudeste e Sul, essa atividade econômica vem se 

estendendo às regiões Centro-Oeste e Nordeste. Exceções a esse movimento são as 

instalações de fábricas em Ortigueira-PR e na metade sul do Estado do Rio Grande do Sul. 

Portanto, observa-se uma ampliação da territorialização do setor de papel e celulose e 

consequentemente dos plantios de eucalipto para fins industriais no país.  

O fornecimento de madeira para as novas fábricas ocorre por meio de antigos 

plantios de eucalipto que foram implantados a partir da década de 1970 com o auxílio de 

incentivos fiscais assim como por meio do estabelecimento de novos plantios. Fatores 

socioeconômicos tais como a competição por terras agricultáveis, os altos preços das terras, 

melhores salários e a existência de organizações sindicais e movimentos sociais mais atuantes 

nas regiões tradicionalmente ocupadas por essa atividade industrial contribuem para essa 
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expansão. Igualmente importantes são as condições edafoclimáticas, geomorfológicas e 

hidrológicas existentes nas regiões que são incorporadas, isto é solos, climas, relevos e 

disponibilidade hídrica favoráveis para a instalação de grandes áreas de plantios. A existência 

de infraestruturas multimodais de transportes (ferrovias, portos e estradas) nas regiões de 

expansão também são fatores importantes, pois são imprescindíveis para que a produção seja 

escoada (PERPETUA et al., 2017). 

 

3.2. Eucaliptocultura para fins industriais: críticas e conflitos 

Os plantios de árvores para fins industriais, devido à alta produtividade e qualidade 

da madeira produzida, são promovidos em vários países. Aspectos socioeconômicos positivos, 

tais como a geração de renda e emprego nas áreas rurais e o aumento da competitividade 

regional em um mercado global cada vez maior de produtos derivados da madeira, favorecem 

seu estabelecimento e expansão. Tais plantios também contribuem para a redução da pressão 

sobre os ecossistemas florestais e geração de efeitos ecológicos positivos ao serem 

implementados em terras degradadas ou marginais para a agricultura. Aqueles que promovem 

a recuperação de matas nativas no seu entorno possibilitam o abrigo e o trânsito da fauna, 

entre outros benefícios ambientais (ANDERSON et al., 2013; SCHIRMER et al., 2016; 

SEDJO, 1999; LYRA-JORGE et al., 2008; FARINACI et al., 2013). 

Entretanto, tais cultivos, principalmente aqueles realizados em grandes extensões de 

terra, podem gerar consequências sociais, econômicas e ambientais negativas, tal como outros 

cultivos como a cana-de-açúcar e a soja. A esse respeito, uma vasta bibliografia produzida por 

organizações não-governamentais e pela comunidade científica apresenta críticas ao 

estabelecimento de plantios de árvores para fins industriais e relata conflitos em diversos 

locais. Devido à predominância de plantios de eucalipto em países que compõem o Sul 

Global, ou seja, países considerados menos desenvolvidos economicamente, grande parte das 

críticas e dos conflitos estão associados à ocorrência desse tipo de uso do solo em locais como 

Chile, Equador, China, Índia, África do Sul, Sumatra, Camboja, Tailândia, Camarões, 

Moçambique, Quênia, entre outros. 

Entre os diversos efeitos negativos que podem gerar conflitos, os mais recorrentes 

são expropriação de terras, destruição de ecossistemas, expulsão de populações, 

desmatamento, êxodo rural, contaminação de cursos d‟água, empobrecimento do solo, perda 

de biodiversidade, perda de meios de subsistência e ausência de geração de benefícios 

econômicos. Além deles, a redução da disponibilidade hídrica, objeto dessa investigação, é 
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um dos principais fatores que geram dissensos em relação a esse tipo de uso do solo, 

colocando em questão sua legitimidade e motivando situações conflituosas (ANDERSSON et 

al., 2016; AYLWIN et al., 2014; BENNETT, 2010; CARRERE E LOHMANN, 1996; 

GERBER, 2010; HOHENTHAL et al., 2018; LEYS E VANCLAY, 2010; OVERBEEK et al., 

2012; SALAS et al., 2016).  

No âmbito brasileiro, o relatório “Temas conflituosos relacionados à expansão da 

base florestal plantada e definição de estratégias para minimização dos conflitos 

identificados” apresenta uma sistematização dos conflitos associados a plantios de árvores 

para fins industriais. Publicado em 2005, em um contexto no qual o setor ainda estava ligado 

ao Ministério do Meio Ambiente, o relatório foi encomendado pela Secretaria de 

Biodiversidade e Florestas. Ele apresenta um mapeamento e detalhamento dos conflitos em 

vários Estados brasileiros por meio de documentos e entrevistas e aponta caminhos para sua 

mitigação. 

Nesse trabalho de sistematização, Anna Fanzeres propõe uma tipologia dos conflitos 

apresentando-os como fundiários, trabalhistas, ambientais, sociais, culturais, conflitos pelo 

uso da terra e dos recursos naturais e conflitos envolvendo algum tipo de violência. Os 

conflitos fundiários envolvem invasões de áreas de plantios por terceiros e invasão de áreas de 

terceiros por plantios e os trabalhistas envolvem o descumprimento da legislação e disputas 

entre patrões e empregados.  

Os conflitos ambientais relacionam-se com o descumprimento da legislação e com 

denúncias ou queixas relativas ao desaparecimento, modificação da estrutura física ou do 

regime hídrico de cursos d‟água, ao desmatamento por meio da substituição de vegetação 

nativa por plantios de árvores, à extinção de paisagens ou espécies e à poluição causada por 

produtos químicos utilizados nos plantios e pelo processamento da matéria-prima oriunda dos 

plantios. Os impactos nos recursos hídricos, de acordo com a autora, teriam surgido algum 

tempo após a implantação dos plantios e “é um dos temas de maior importância a ser debatido 

e resolvido em relação às vastas plantações de árvores” (FANZERES, 2005, p. 6).     

Os conflitos de conotação social envolvem problemas gerados em áreas urbanas 

devido à atração de mão de obra pelos empreendimentos de base florestal e os culturais 

envolvem impactos ao patrimônio histórico, cultural, arqueológico e natural e às comunidades 

tradicionais, incluindo extrativistas, ribeirinhos, seringueiros, indígenas e quilombolas. 

Conflitos pelos usos da terra e dos recursos naturais são aqueles nos quais os plantios de 

árvores substituem áreas que eram ocupadas por pastagem, agricultura de larga escala e 

atividades de subsistência como a agricultura e a caça e competem com atividades turísticas. 
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Nessa categoria também são incluídas as restrições à circulação e ao acesso a determinadas 

áreas e a recursos naturais e situações nas quais os plantios substituem ou ameaçam áreas 

destinadas para conservação. Por fim, há os conflitos que envolvem diversos tipos de 

violência, tais como violência moral por meio de pressões psicológicas e ameaças, violência 

física mediante agressões e expulsões e casos de assassinatos. 

O relatório também aponta que em alguns conflitos foram identificados mecanismos 

para sua resolução. No âmbito legal, houve iniciativas do poder público ou da sociedade civil 

organizada por meio de Comissões Parlamentares de Inquérito, tentativas ou promulgação de 

legislação relacionada com o plantio de árvores e processos intermediados pelo Ministério 

Público Federal ou Estadual. Além disso, foram observados casos de negociação entre as 

partes envolvidas, negociações com o uso de forças policiais ou por intermédio de cortes de 

justiça, e organizações de fóruns de debates ou redes de articulação. 

É importante salientar que, ao concluir o relatório, a coordenadora aponta que “este 

documento nada mais é do que um mapeamento e compilação preliminares [...] tem o 

propósito de orientar, ou ao menos, dar indicativos, das diretrizes de onde e com quem se 

deve buscar informações mais aprofundadas” (FANZERES, 2005, p. 223). Mais adiante, ela 

tece uma observação que revela assimetrias de poder e de representatividade existentes entre o 

setor empresarial responsável pelo estabelecimento de plantios de árvores e a sociedade civil: 

 

O setor empresarial de base florestal plantada, por seu lado, se relaciona 

diretamente com os centros de poder político e econômico e assim assegura os 

benefícios necessários à sua sobrevivência.  Ainda assim, vários representantes dos 

segmentos ligados a este setor, declaram em reuniões públicas e em seus 

documentos os entraves que vivenciam e prejuízos incorridos. Por outro lado, 

entidades da sociedade civil têm tido pouca ou nenhuma inserção junto às instâncias 

de poder político e, muito menos econômico, e assim recorrem à mídia, e de uma 

maneira geral, aos canais alternativos e a articulações com outras entidades, 

nacionais e internacionais, como mecanismos de divulgação de denúncias e pressão 

(FANZERES, 2005, p. 231). 

 

Esse relatório desenvolvido no âmbito do Poder Público Federal representa um alerta 

em relação aos prejuízos socioambientais acarretados pelos plantios de árvores para fins 

industriais no país e indica que tais situações deveriam ser equacionadas.  Outra iniciativa de 

sistematização de conflitos é o “Mapa de conflitos envolvendo injustiça ambiental e saúde no 

Brasil”, projeto organizado pela Fundação Osvaldo Cruz e pela organização não-
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governamental FASE. Entre os vários casos descritos, alguns envolvem plantios de eucalipto 

para fins industriais (FIOCRUZ, s.d.).  

Soma-se a esses projetos, uma vasta produção bibliográfica acadêmica que apresenta 

críticas ou situações de disputas socioambientais bastante semelhantes às anteriormente 

descritas, em diferentes territórios ocupados por plantios de árvores para indústrias 

siderúrgicas, indústrias de celulose e papel ou para a fabricação de carvão e lenha. Os estudos 

conduzidos no país contemplam diversos territórios de Estados como Minas Gerais (BRITO, 

2012; CALIXTO E RIBEIRO, 2007), Rio Grande do Sul (BINKOWSKI, 2009; MORELLI, 

2011), Espírito Santo (AQUINO, 2013; MARACCI, 2005), Bahia (ALMEIDA E TEIXEIRA, 

2010; MYLLYLÄ E TAKALA, 2011), Maranhão (MARQUES, 2016; TAVEIRA, 2014), 

Mato Groso do Sul (ASEVEDO, 2014; LELIS E AVELINO JÚNIOR, 2016), Paraná 

(CORONA E SILVA, 2010; CRUZ, 2016); Amapá (CARVALHO E MUSTIN, 2017) e São 

Paulo (MACHADO, 2009; CARVALHO, 2008; OLIVEIRA, 2011). 

A diversidade de fatores sociais, econômicos e ambientais que motivam os conflitos 

relacionados aos plantios de árvores para fins industriais evidencia que se tratam de conflitos 

socioambientais, posto que os efeitos ambientais geram danos sociais às populações 

envolvidas. Assim como Santos (2012, p. 234), observa-se que nesses casos “é bastante 

complexo definir a motivação inicial de um conflito, pois sua expressão como embate social 

pode ter motivações ambientais, sendo o oposto igualmente verdadeiro”. De qualquer modo, 

são manifestações que resultam de divergentes práticas e visões em relação às formas de 

utilização do espaço (ZHOURI E LASCHEFSKI, 2010).  

Particularmente, em relação aos plantios destinados à produção de celulose e papel, 

se por um lado o mercado desses produtos encontra nos países latino americanos e asiáticos 

condições econômicas, políticas e sociais que favorecem suas formas técnicas, sociais e 

culturais de apropriação dos recursos, por outro lado também encontra um ambiente de 

disputas que se conforma a partir da existência de outras formas de apropriação.  

Nesse sentido, a desconsideração da escala em que são materializados os projetos do 

setor de celulose e papel é um elemento que favorece o surgimento de impactos e conflitos. A 

esse respeito, Cardoso (2016, p. 73) tece a seguinte consideração: 

 

Chama atenção a característica de elevado consumo de matéria prima 

florestal pelo setor, ensejando o fenômeno da concentração de terras destinadas aos 

plantios florestais, com consequências em termos socioeconômicos territoriais. [...] 

as políticas setoriais historicamente adotadas utilizaram sempre uma escala nacional, 
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alinhadas com estratégias consideradas em escala global. Em nenhum momento 

histórico são considerados aspectos de escalas territoriais rurais mais específicas 

com relação às atividades do setor, o que acabou resultando em processos de 

percolação
23

 acompanhados de acumulação de terras e impactos sociais nessas 

escalas.  

 

De uma forma geral, observa-se que “até o retorno e solidificação das liberdades 

políticas no Brasil, iniciado em 1985, as disputas eram mantidas em um caráter local e 

isolado” (FANZERES, 2005, p. 6). A partir dos anos 1990 acirram-se os conflitos em áreas 

tradicionalmente ocupadas pelos plantios de árvores para fins industriais e na medida em que 

ocorre sua expansão para outras áreas, surgem mais conflitos. Tais embates integram um 

cenário no qual os questionamentos em relação aos efeitos socioeconômicos e ambientais de 

grandes projetos industriais e agropecuários passam a colocar em cheque sua legitimidade em 

alguns territórios.  

A emergência de conflitos socioambientais ocorre em meio a mudanças 

institucionais no país, entre as quais, a elaboração da Constituição de 1988 apresenta-se como 

um dos marcos mais importantes, dados os enfoques sociais e ambientais que orientaram 

políticas subsequentes. Em um contexto instaurado após a ditadura militar, as garantias de 

visibilidade no espaço público levaram ao surgimento de movimentos sociais em torno de 

diferentes temas, tais como o acesso à terra, à moradia e aos recursos naturais, tais como água, 

terra fértil e estoques pesqueiros (ACSELRAD, 2004). A Conferência das Nações Unidas 

para o Meio Ambiente e Desenvolvimento, realizada em 1992, na cidade do Rio de Janeiro, 

ao lançar luzes na relação sociedade e ambiente, destacando os prejuízos advindos do modelo 

de desenvolvimento vigente, também contribuiu sobremaneira para elevar o debate em vários 

setores sociais. 

Nesse contexto e no âmbito das discussões a respeito do desenvolvimento 

sustentável, surgem instrumentos de mercado visando a gestão ambiental empresarial. 

Sistemas de certificação como ISO (International Organization for Standardization), FSC 

(Forest Stewardship Council) e PEFC (Programme for the Endorsement of Forest 

Certification Schemes) passam a ser amplamente utilizados pelas empresas de celulose e 

papel a fim de se manterem competitivas, principalmente no mercado internacional. São 

certificações reconhecidas internacionalmente que asseguram que a madeira foi obtida por 

                                                     
23

 Segundo Cardoso (2016, p. 21), percolação refere-se “à influência de fatores exógenos, como investimentos 

privados e políticas públicas externas, sobre as configurações territoriais presentes em um dado espaço de 

estudo”.  
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meio de um manejo florestal sustentável, o qual inclui aspectos ambientais e sociais. Em 

2007, uma área equivalente a 3,6 milhões de hectares estava certificada pelo FSC no Brasil e 

763 mil hectares estavam certificados pelo Cerflor, selo desenvolvido no Brasil e incorporado 

ao PEFC (DORES et al., 2007; SILVA E PAPP, 2014).  

O fomento florestal, estratégia adotada pelas empresas de celulose e papel para 

integrar pequenos e médios produtores na produção de madeira e ao mesmo tempo evitar 

gastos com a compra de terras, “reduz a tensão social no campo, fator extremamente 

preocupante para o setor” (DORES et al., 2007, p. 116). Paralelamente, são desenvolvidas 

pesquisas fomentadas tanto por empresas como por universidades e institutos públicos de 

pesquisa a fim de investigar os impactos gerados pelos plantios (FARINACI et al., 2013). 

 

3.3.  Eucalipto e água: a perspectiva da Hidrologia Florestal 

As relações existentes entre floresta e água são tema de discussão desde a 

antiguidade. Considerações a respeito da influência da vegetação arbórea em aspectos como 

regulação do clima, precipitação, vazão de cursos d‟água e comportamento de bacias 

hidrográficas são realizadas tanto no âmbito das percepções e dos conhecimentos populares 

quanto no âmbito dos conhecimentos técnico-científicos (ANDRÉASSIAN, 2004). 

Geralmente a percepção pública é a de que a vegetação florestal sempre traz 

benefícios para os recursos hídricos, tais como o aumento da pluviosidade e do escoamento, a 

redução de enchentes e erosões, a melhoria da qualidade da água e a regulação das vazões. 

Entretanto, na medida em que as investigações científicas vêm avançando, elas têm mostrado 

que as interações existentes entre vegetação florestal e água são complexas e geralmente 

menos vantajosas (CALDER, 2007).  

Nesse sentido, vários estudos têm sido realizados em diversas escalas de observação, 

desde a escala da árvore até a escala da bacia hidrográfica.  As evidências científicas vêm 

esclarecendo e revelando que as árvores geralmente usam mais água do que outras plantas que 

possuem raízes menos profundas tais como culturas agrícolas, pastos e arbustos. Em bacias 

hidrográficas ocupadas por vegetação florestal, processos hidrológicos tais como escoamento 

superficial, recarga subterrânea e vazão são reduzidos. Por outro lado, em locais onde ocorre a 

retirada de vegetação florestal, frequentemente há um aumento da disponibilidade hídrica na 

paisagem (KEENAN E VAN DIJK, 2010). 

Aspectos relacionados ao crescimento das árvores e à densidade florestal influenciam 

na utilização da água. Espécies que crescem mais rápido utilizam mais água do que aquelas 
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cujo crescimento é mais lento e o uso da água é maior em locais onde há maior densidade 

arbórea, ou seja, onde há um maior número de árvores por unidade de área (HATTON et al., 

1998).  Portanto, o estabelecimento de plantios de árvores de rápido crescimento em grandes 

densidades, tal como os realizados com espécies ou híbridos de eucalipto para fins industriais, 

contribui para o aumento da utilização da água. Nesses casos, maiores reduções nas vazões de 

bacias hidrográficas podem ser observadas com mais frequência, ao contrário do que ocorre 

em plantios de espécies florestais cujo crescimento é mais lento, assim como em plantios mais 

antigos (CALDER, 2007).  

Outros fatores como o tipo de uso do solo que é substituído pelos plantios arbóreos, o 

tempo de rotação, isto é, o tempo que leva para as árvores serem colhidas, e as condições 

climáticas determinam o tipo de alteração que ocorre no ciclo hidrológico. A substituição de 

gramíneas e outros cultivos agrícolas por plantios de árvores tais como os de eucalipto 

frequentemente reduzem as vazões de cursos d‟água. Portanto, a disponibilidade de água pode 

ser alterada para outros usos. Em relação ao tempo de rotação, quanto menor ele for, maior é a 

possibilidade de redução de vazões. No entanto, onde há precipitação abundante, o efeito na 

vazão pode ser insignificante (COSSALTER E PYE-SMITH, 2003). Outro fator que deve ser 

considerado é a área destinada aos plantios arbóreos na escala da bacia hidrográfica, pois 

maiores proporções aumentam a possibilidade de redução de vazão (BOSCH E HEWLETT, 

1982).  

Recentemente, as discussões em torno das mudanças climáticas incitaram um debate 

envolvendo a hidrologia florestal. Uma das medidas apontadas para mitigar seus impactos 

seria o sequestro de carbono por meio do plantio de árvores, o que ensejaria o aumento da 

cobertura florestal. Entretanto, Jackson e colaboradores (2005), ao compilarem centenas de 

observações a respeito do comportamento hidrológico de bacias hidrográficas ocupadas com 

plantios de árvores, mas que anteriormente eram ocupadas com gramíneas, arbustos ou 

cultivos agrícolas, evidenciaram reduções de vazão substancias e, em alguns casos, até mesmo 

a redução total por um período. Outra evidência foi a de que os plantios de eucalipto 

colaboraram mais para a redução total de vazões do que os plantios de pinus. Nesse sentido, 

os pesquisadores alertam que a disponibilidade hídrica pode ser prejudicada, caso ocorra um 

aumento da área de plantios arbóreos destinados ao sequestro de carbono. 

Devido à relevância comercial alcançada pelos plantios de eucalipto no Brasil e em 

outros países, vários estudos relacionados com seus efeitos nos recursos hídricos vêm sendo 

desenvolvidos. Observa-se, de uma forma geral, que as investigações científicas têm 

procurado esclarecer que vários fatores devem ser considerados ao se estabelecer uma relação 



48 
 

de causa e efeito entre plantios de árvores e vazões de cursos d‟água (LIMA, 1993; LIMA E 

ZAKIA, 2006). No entanto, ainda não existem produções científicas nacionais a respeito do 

comportamento hidrológico de espécies importantes para o setor florestal, como o eucalipto, 

em diferentes regiões do país (CALDATO E SCHUMACHER, 2013). 

No Brasil, o primeiro estudo realizado em microbacias iniciou-se em 1987 na 

Fazenda Bela Vista III, localizada no município de Santa Branca-SP e pertencente, na época, 

à Votorantim Celulose e Papel S/A. Ele inaugura uma série de estudos que são realizados por 

meio de parcerias entre empresas predominantemente do setor de celulose e papel e o Instituto 

de Pesquisas e Estudos Florestais (IPEF). Nesse estudo, segundo Vital e colaboradores 

(1999), foram monitorados a vazão e outros parâmetros durante oito anos, desde o plantio de 

árvores de Eucalyptus saligna em área onde havia pasto até a colheita. Uma das conclusões é 

a de que o balanço hídrico da microbacia manteve-se dentro dos valores normais esperados e, 

conforme outros trabalhos semelhantes, observou-se redução de vazão durante o crescimento 

do plantio e aumento após o corte raso das árvores.  

Em uma revisão dos estudos sobre plantios florestais e água realizados no Brasil, 

Lima e colaboradores (2012) chegaram à conclusão que os plantios de eucalipto com rápido 

crescimento e curto tempo de rotação (entre 6 e 7 anos), em relação às florestas nativas 

maduras, consomem mais água devido às altas taxas anuais de evapotranspiração. Entretanto, 

os impactos que podem resultar desse elevado consumo de água dependem das condições do 

solo e da disponibilidade hídrica da região onde estão os plantios.   

A fim de mitigar os possíveis impactos causados pelo maior consumo de água em 

cultivos de eucalipto, propõe-se a adoção de estratégias de manejo em três escalas de análise: 

macro, meso e micro. A escala macro lida com a análise da disponibilidade de água de acordo 

com as condições climáticas, pois a magnitude dos possíveis impactos causados pelo consumo 

de água depende da interação dos plantios com as condições climáticas locais. A escala meso 

lida com a disposição dos plantios na paisagem e a micro com o estabelecimento de práticas 

de manejo nos plantios (LIMA et al., 2012). Nesse sentido, a adoção de um manejo que 

protege os recursos hídricos e garante seu uso eficiente é apresentado como uma medida 

adequada (FARLEY et al., 2005; VANCLAY, 2009). 

Estratégias relacionadas com o planejamento dos plantios, tais como, espaçamento, 

área ocupada por eles na bacia hidrográfica, assim como a devida atenção em relação às áreas 

de proteção hídrica são apontadas como importantes em certos locais onde os impactos do 

grande consumo de água pelo cultivo de eucalipto são significativos (LIMA et. al., 2012).  

Segundo Ferraz e colaboradores (2013), o manejo que contribui para a conservação da água 
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deve integrar fatores econômicos (produtividade e crescimento), sociais (hidrossolidariedade 

e conflitos pelo uso da terra) e ambientais (mudanças climáticas e impactos na 

biodiversidade).  
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4. O VALE DO PARAÍBA PAULISTA 

Localizado entre a Serra da Mantiqueira e a Serra do Mar, o relevo acidentado do 

Vale do Paraíba Paulista foi denominado pelo geógrafo valeparaibano Aziz Ab‟Saber como 

“mares de morros” (AB‟SABER, 2003). O Planalto da Serra da Bocaina possui a mais alta 

altimetria da região, 2000 metros acima do nível mar, e as Planícies Fluviais e Depressão do 

Médio Paraíba são as regiões mais baixas, estão a 600 metros acima do nível do mar. As 

Planícies Fluviais possuem o rio Paraíba do Sul como seu principal curso d‟água e vários 

tributários. Elas estão inseridas na Bacia Hidrográfica do Rio Paraíba do Sul, a qual se estende 

por 180 municípios dos Estados de São Paulo, Minas Gerais e Rio de Janeiro e possui uma 

área de drenagem de aproximadamente 55.500 km
2
. A bacia abrange 63% da área total do 

Estado do Rio de Janeiro, 5% da área total do Estado de São Paulo e 4% da área total do 

Estado de Minas Gerais. Suas águas abastecem atualmente cerca de 2 milhões de pessoas em 

São Paulo e mais de 8 milhões na região metropolitana do Rio de Janeiro (ITANI et al., 

2011). 

Em termos históricos, a região Vale do Paraíba, em muitos aspectos, se confunde 

com a História do Brasil. A região figurou já no início da colonização portuguesa como a 

passagem do “caminho geral do sertão”, a “picada que ligava São Paulo de Piratininga e São 

Sebastião do Rio de Janeiro ao ouro recém-descoberto nos ribeirões de Ouro Preto e de Nossa 

Senhora do Carmo e nas margens do rio das Mortes e do rio das Velhas” (SCHWARCZ E 

STARLING, 2015, p. 114). Este sentido de ligação, de rede entre entroncamentos que 

mergulham da costa para o sertão, descende das antigas trilhas indígenas sulcadas por Carijós, 

Guaianás, Tupis e Tapuias e que foram tomadas por bandeirantes e missionários nos 

movimentos de apresamento dos ameríndios que viviam na localidade (MENDONÇA, 2009). 

Na passagem entre os séculos XVII e XVIII, com a descoberta de zonas de 

mineração aurífera e de diamantes em Minas Gerais, Mato Grosso e Goiás, um processo de 

interiorização da colonização portuguesa se acentuou. Enormes contingentes populacionais e 

recursos agrícolas e manufaturados se deslocaram para as regiões mineiras, situadas “em 

pleno sertão, ao longo da fronteira interna da Mata Atlântica” (DEAN, 2011, p. 108). Junto 

com as levas que subiam e desciam em direção aos portos marítimos migraram garimpeiros, 

escravizados africanos e administradores lusitanos, iniciando uma “tendência irreversível e 

cumulativa” (DEAN, 2011, p. 109) de destruição da Mata Atlântica. Neste processo a região 

do Vale do Paraíba comportou um papel fulcral: era área de um gigantesco trânsito que 
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atrelava o sertão aos portos de Parati, São Sebastião e Rio de Janeiro, a obrigatória artéria que 

escoava o ouro e abastecia os núcleos mineiros com produção agrícola. Em síntese: 

 

A região do Vale do Paraíba, em função da sua localização privilegiada, 

de passagem para São Paulo, para o Rio de Janeiro e para Minas Gerais, 

rapidamente se tornou importante eixo de circulação de riquezas e centro polarizador 

das atividades econômicas; aí passaram a reunir-se os núcleos administrativos de 

controle e de fiscalização das atividades de mineração. Exemplo dessa polarização 

foi, em 1695, a criação da primeira casa de fundição em Taubaté para controlar a 

arrecadação do crescente fluxo de ouro das Minas para o porto de Parati pelo 

Caminho do Ouro (ZUQUIM, 2007, p. 29). 

 

A Freguesia do Facão, origem histórica da cidade de Cunha, despontou como um dos 

nódulos desta rede de caminhos, consolidando-se como pouso de viajantes e local de 

produção e comercialização de artigos agrícolas e manufaturados (mandioca, milho, porcos, 

aves, farinha, rapadura, etc.). Esta orientação da região como produtora de alimentos 

acentuou-se com o declínio da exploração aurífera, no final do século XVIII, fomentando uma 

economia local caracterizada pela policultura de subsistência (ZUQUIM, 2007; VELOSO, 

2010).  

Na segunda metade do XVIII e início do XIX pequenas plantações de cana-de-açúcar 

surgiram no Vale do Paraíba (ZUQUIM, 2007; COLISTETE, 2015), introduzindo na região a 

prática de monocultura. As aberturas de novas áreas para a agricultura e a rica oferta de 

reservas florestais nativas incorporaram na região duas características que marcaram seu 

desenvolvimento histórico: o uso de mão-de-obra escrava (MARQUESE, 2006) e o 

desmatamento acelerado (DEAN, 2011).  

Essas duas características se aprofundaram no início da segunda metade do século 

XIX com a introdução da monocultura cafeeira. O antropólogo Robert W. Shirley observou 

que nesse processo: 

 

A economia de subsistência e o campesinato foram solapados e 

finalmente obliterados durante os grandes anos da fase ascendente do café. A nova 

sociedade que tomou seu lugar tinha várias características que a distinguiam da 

cultura de subsistência original. Ela mudou demograficamente, já que grande 

número de escravos negros foram introduzidos como produtores de plantações 

comerciais. O valor dos novos produtos compelia à divisão e ao controle legal. O 

primeiro efeito deste fato foi a fragmentação, sob o critério da lei brasileira de 
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herança por partilha. Mas, posteriormente, durante o ciclo do café, a anexação da 

terra, por causa de seu grande valor, tornou-se comum e desenvolveram-se imensos 

latifúndios. O comércio exterior favoreceu o desenvolvimento de classes sociais e do 

consumo conspícuo (SHIRLEY, 1977, p. 48). 

 

Assim, a chegada do café no Vale do Paraíba transformou radicalmente a região, já 

que ao longo do século XIX e início do XX São Paulo se tornaria o maior produtor do grão no 

Brasil e no mundo (COLISTETE, 2015). Se por um lado características anteriores 

destacaram-se, como o acesso aos portos marítimos e os entrecruzamentos de redes de 

deslocamento, por outro lado a monocultura cafeeira alimentou a drástica expansão dos 

centros urbanos, o povoamento de novas fazendas e o desmatamento. Povoados e vilas 

existentes cresceram (MÜLLER, 1969), como Caçapava (fundada como povoado no início do 

XVIII, convertida em Vila em 1855 e em cidade em 1875), Santa Branca (Freguesia em 1841; 

Vila em 1856) e Cunha (cidade em 1858).  

Cunha comportou neste processo uma singularidade, pois não desenvolveu uma 

lavoura dedicada ao café em escala comercial, permanecendo em uma posição periférica. Em 

razão das altas terras que caracterizam sua área, comportando geadas durante os invernos e 

um clima desfavorável ao cultivo cafeeiro (ZUQUIM, 2007), a cidade continuou como zona 

produtora de alimentos para as regiões circunvizinhas, “fornecendo feijão, arroz e porcos às 

fazendas de escravos do Vale do Paraíba, a preços inflacionados” (SHIRLEY, 1977, p. 50-

51). Em outras zonas, como no município de Bananal - SP, o desenvolvimento da cafeicultura 

deu-se através de uma dinâmica intensiva que combinou uso predatório da terra e das matas 

virgens com a exploração da mão-de-obra escrava.  

Os fazendeiros possuíam terras com reservas de matas virgens que poderiam ser 

utilizadas para expandir as áreas cultivadas com café derrubando e queimando a floresta, o 

que poderia ser feito sem uso excessivo de força de trabalho (MARQUESE, 2008). Com o 

bônus da fertilização inicial gerado pelos restos da derrubada da mata (BARREIROS, 2008) o 

plantio seguia a ordem de uma linha vertical do cume do morro até a base, assegurando um 

espaçamento de uma média de 3 metros entre os pés de café. Com o esgotamento das lavouras 

outras áreas eram abertas, sem alteração do mecanismo de exploração. Nas palavras do 

historiador Rafael Bivar de Marquese: 
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Esse método agronômico conformou a paisagem do Vale do Paraíba de 

um modo ainda mais profundo, ao promover a devastação acelerada de seus recursos 

naturais. A erosão causada pelo alinhamento vertical reduzia a vida útil dos cafezais 

no Vale do Paraíba a, no máximo, duas décadas. Após esse período, a cobertura de 

solo original desaparecia por completo; para manter a produção da fazenda em 

patamares estáveis, seus donos se viam obrigados a plantar com frequência novos 

cafezais em matas de derrubada. Não por acaso, a partir da segunda metade do 

século XIX, a avaliação dos bens de fazendas inventariadas passou a discriminar três 

tipos de terreno: terras em cafezais, capoeiras e matos virgens. Na medida em que 

avançava o século e o ritmo de devastação dos recursos naturais, os valores das 

matas cresciam mais acentuadamente que os das terras em cafezais (MARQUESE, 

2010, p. 109). 

 

O resultado desse acúmulo histórico foi um progressivo esgotamento das terras 

acentuado na passagem do século XIX para o XX, o que levou a uma migração do café para 

outras áreas de São Paulo, como Campinas e Ribeirão Preto (BARREIROS, 2008). Com 

imensas áreas desgastadas formando pastos naturais, a pecuária, que antes era uma atividade 

acessória, paulatinamente apresentou-se como atividade econômica principal (BARREIROS, 

2008).  

Entre as décadas de 1930 e 1980, a região foi uma importante bacia leiteira do 

Estado de São Paulo fornecendo o produto para a capital e os centros urbanos da região. 

Segundo Assis (1964 apud MARTINS, 1975) na década de 1960, 72% do leite que era 

consumido na capital paulista originava-se do Vale do Paraíba. No entanto, a queda do 

consumo do leite “B” durante a crise econômica da década de 1980 desestruturou o setor 

leiteiro na região, o que desestimulou os produtores a prosseguirem na atividade. Atualmente, 

apesar de as atividades industriais e de serviço, com ênfase para o turismo, estarem em maior 

evidência, o leite continua sendo o principal produto agropecuário na região
24

 (FRANCISCO 

et al., 2006). Alternando fluxos de crescimento e retração, a bovinocultura de leite 

experimenta um convívio com outras atividades agropecuárias neste início do século XXI, tais 

como a pecuária de corte (SACHS et al., 2006; PATRICIA, 2017), o plantio de cana-de-

açúcar (principalmente em Caçapava), a produção de hortaliças e diversos outros gêneros 

agrícolas, além do cultivo de eucalipto.  

                                                     
24

 Nos últimos anos, a produção de leite está voltando a crescer devido ao aumento de produtividade. 

(http://www.ovale.com.br/_conteudo/2017/08/economia/14237-com-219-1-milhoes-de-litros-vale-lidera-

producao-de-leite-no-estado.html , consultado em 2/2/2018) 
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A respeito do processo de industrialização no Vale do Paraíba, a finalização da 

construção da Estrada de Ferro Central do Brasil ligando São Paulo e Rio de Janeiro, em 

1875, foi o marco inicial para a instalação de indústrias na região. Porém, apenas no século 

XX ocorreram as iniciativas mais significativas. Entre as décadas de 1920 e 1940, em parte 

devido aos incentivos fiscais e cessão de terras pela prefeitura municipal, algumas indústrias 

se instalaram em São José dos Campos. A partir da década de 1950, investimentos externos e 

estatais proporcionaram um forte processo de industrialização na região. A construção da 

rodovia Presidente Dutra (trecho da rodovia federal BR 116), que conecta São Paulo e Rio de 

Janeiro (1954), a instalação de indústrias como Johnson & Johnson (1953) e Ericsson (1954) e 

a criação do Instituto Tecnológico de Aeronáutica (ITA) (1950) e do Instituto Nacional de 

Pesquisas Espaciais (INPE) (1961) em São José dos Campos são emblemáticos das 

transformações ocorridas nesse período (BOFFI et al., 2006).  

A partir da década de 1970, o processo de descentralização industrial da região 

metropolitana de São Paulo para o interior do Estado por meio de estímulos governamentais 

também chega ao Vale. Durante todo esse processo, desde a década de 1950, a 

industrialização concentrou-se em poucas cidades, principalmente naquelas localizadas às 

margens da rodovia Presidente Dutra. Essa concentração gerou entre 1960 e 1980 um fluxo 

migratório das cidades pobres (não industrializadas) às cidades ricas (industrializadas), o que 

levou à redução da força de trabalho nas primeiras (VIEIRA E SANTOS, 2012). 

Vieira e Santos (2012) ao examinarem o relatório “Caracterização e avaliação dos 

conhecimentos existentes sobre a região do Vale do Paraíba: diagnósticos e resultados” 

elaborado pelo Consórcio de Desenvolvimento Integrado do Vale do Paraíba (CODIVAP), 

em 1972, apontam um forte processo de urbanização no Vale estimulado pelas cidades 

maiores, de 37,9%, em 1940, para 73,2%, em 1970. Em relação aos municípios que compõem 

a pesquisa em tela, o relatório classifica Caçapava como um pequeno centro industrial no 

Vale juntamente com Lorena, Aparecida, Santa Isabel e Pindamonhangaba. Santa Branca, 

assim como Jambeiro, Natividade da Serra, Redenção da Serra e Lagoinha, por sua vez, são 

cidades com grandes áreas rurais, porém com economias pouco desenvolvidas e dependentes 

das cidades maiores como Jacareí, São José dos Campos, Caçapava e Taubaté. Cunha, assim 

como Salesópolis, Paraibuna, São Luiz do Paraitinga e Igaratá são classificadas como cidades 

de difícil acesso devido ao seu relevo acidentado e/ou por estarem em áreas que poderiam ser 

inundadas.  

O processo concentrador da industrialização e as diferenças entre os municípios 

apontadas pelo relatório do CODIVAP indicam que a região Vale do Paraíba não é 



56 
 

homogênea. Com efeito, a divisão da região em duas sub-regiões, Alto Vale do Paraíba e 

Médio Vale do Paraíba, reflete, em certa medida, as diferenças intra-regionais que se 

iniciaram no final do século XIX com o fim da cafeicultura e aprofundaram-se com os 

processos desiguais de desenvolvimento. O Alto Vale compreende os municípios menos 

desenvolvidos economicamente, onde a industrialização e a urbanização não foram tão 

expressivas, entre eles estão Santa Branca e Cunha. O Médio Vale, por usa vez, é a sub-região 

que concentra a maior parte das indústrias, serviços, população e capital. Caçapava é um dos 

municípios que compõem essa sub-região
25

 (ITANI et al., 2011). 

Na década de 1950, período de intensa industrialização, 55% da população do Médio 

Vale já residia em áreas urbanas. Em 1980 e 2010, essa taxa elevou-se para 90% e 95%, 

respectivamente. No Alto Vale, em contraposição, as taxas de urbanização são bem menores: 

10% (1950), 40% (1980) e 60% (2010) (SILVA, 2015). Em relação aos municípios 

pesquisados, em 1980, 88% da população de Caçapava já residia na área urbana, uma taxa 

que permanece praticamente a mesma. Em Santa Branca, a taxa de urbanização elevou de 

78% em 1980 para 88% em 2010. Em Cunha, por outro lado, 30% da população residia na 

área urbana em 1980 e 56% em 2010 (IBGE, 2010a, 2010b, 2010c; MÜLLER, 1969; SEADE, 

s/d). 

 

4.1. A eucaliptocultura para fins industriais no Vale do Paraíba 

O Estado de São Paulo caracteriza-se por ser um dos pioneiros na atividade industrial 

de celulose e papel. Fatores como a proximidade de grandes mercados de trabalho e de 

consumo localizados no eixo São Paulo - Rio de Janeiro contribuíram para essa condição. Foi 

em 1887, no município paulista de Caieiras, que houve a instalação da primeira fábrica de 

papel. Em 1890, após sua aquisição pela família Weiszflog, essa passou a se chamar 

Companhia Melhoramentos. Posteriormente, em 1918, além da Cia Fabril Cubatão, localizada 

em Cubatão-SP, outras fábricas de papel sugiram em outros Estados, tais como a Cia 

Brasileira de Papel Cachoeirinha, em Arapoti – PR e a Cia. Indústrias Brasileiras Portela, em 

Jaboatão – PE (ABTCP, 2004). 

                                                     
25

 Os outros municípios que compõem o Alto Vale são: Paraibuna, Jambeiro, Redenção da Serra, Natividade da 

Serra, São Luís do Paraitinga, Lagoinha, Silveiras, Areias, São José do Barreiro, Arapeí e Bananal. No Médio 

Vale estão os municípios: Aparecida, Cachoeira Paulista, Canas, Cruzeiro, Guararema, Guaratinguetá, Igaratá, 

Jacareí, Lavrinhas, Lorena, Monteiro Lobato, Pindamonhangaba, Piquete, Potim, Queluz, Roseira, Santa Isabel, 

São Jose dos Campos, Taubaté e Tremembé (ITANI et al., 2011). Em 1960, Müller (1969) também observou 

uma sub-regionalização semelhante. 
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No Vale do Paraíba, a primeira fábrica foi inaugurada em 1920 no município de 

Pindamonhangaba. Trata-se da Cia Agrícola e Industrial Cícero Prado, a qual foi 

posteriormente adquirida pelo grupo De Zorzi em 1982 passando a se chamar Cia De Zorzi de 

Papéis. Em 1996, essa empresa passou a se chamar Nobrecel S.A. Celulose e Papel e, em 

2013, devido à sua falência econômica, encerrou suas atividades. Em 1936, foi inaugurada no 

município de Aparecida a Fábrica de Papel Nossa Senhora Aparecida e em 1958 a Indústria 

de Papel Simão em Jacareí. Pertencente ao Grupo Papel Simão, essa empresa já estava 

presente no Estado desde a década de 1920, quando foi inaugurada a Fábrica de Papel Simão 

e Cia no município de São Paulo (ABTCP, 2004). 

Outro importante agente nessa trajetória foi o Grupo Votorantim, um dos maiores 

grupos empresariais do país que atua em diferentes setores, tais com mineração, metalurgia, 

siderurgia, cimento, energia, financeiro e produção de suco de laranja concentrado. Na década 

de 1950, visando ampliar sua atuação no setor de celulose e papel, o grupo estabeleceu 

plantios de eucalipto na região do município de Capão Bonito-SP e em 1988, com o apoio do 

BNDES, adquiriu a Cia. Guatapará de Papel e Celulose em Luiz Antônio-SP constituindo a 

Celulose e Papel Votorantim (CELPAV). Logo em seguida, em 1992, foi criada a Votorantim 

Celulose e Papel (VCP) a partir da aquisição da Papel Simão e sua incorporação à CELPAV
26

 

(MARCOVITCH, 2007). 

Portanto, a partir de 1992, a Indústria de Papel Simão localizada no município 

valeparaibano de Jacareí passou a se chamar Votorantim Celulose e Papel. Além dos plantios 

de eucalipto existentes no Vale do Paraíba, essa indústria conta com o suprimento de madeira 

originado dos plantios de outros municípios próximos a Capão Bonito. Em 2007, a partir da 

venda da unidade de produção de papel para a empresa finlandesa Ahlstrom (atual Ahlstrom-

Munksjö), fabricante de papeis especiais, a VCP passou a produzir apenas celulose. 

Em 2009, a fusão da VCP com a Aracruz Celulose, também por intermédio do 

BNDES, originou a Fibria Celulose S.A. Ou seja, ao longo de 50 anos a unidade industrial de 

produção de celulose e papel localizada em Jacareí passou por mudanças no seu 

gerenciamento, especializou-se na produção de celulose e recebeu três denominações -  Papel 

Simão, VCP e Fibria – que são comumente conhecidas na região. São eventos representativos 

de um setor que é permeado por fusões, aquisições e vendas ao longo de sua história.  

                                                     
26

 Outra iniciativa da VCP ocorreu em 2007, quando “realizou troca de ativos com a International Paper (IP), 

maior fabricante de papel dos Estados Unidos. Transferiu à companhia norte-americana o controle de uma 

unidade de celulose e papel e da correspondente base florestal na região de Luiz Antônio (SP). Em troca, recebeu 

uma fábrica de celulose em construção, com todos os direitos relacionados, além de terras e florestas plantadas 

localizadas no entorno de Três Lagoas (MS)” (MARCOVITCH, 2007, p. 38). 
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Além da Fibria, atua no Vale do Paraíba a empresa Suzano, inicialmente denominada 

Indústrias de Papel Leon Feffer S.A., quando de sua inauguração em 1940, também no Estado 

de São Paulo. As duas empresas utilizam-se de plantios de eucalipto na região para os seus 

processos industriais, porém apenas a Fibria possui unidade industrial na região. As unidades 

industriais da Suzano, no Estado de São Paulo, localizam-se nos municípios de Limeira e 

Suzano. Ambas as empresas, a fim de obter madeira, possuem áreas próprias para o cultivo de 

eucalipto e adotam outras estratégias tais como o estabelecimento de contratos de 

arrendamento de propriedades rurais e iniciativas conhecidas como parcerias entre as 

empresas e os proprietários rurais denominadas “Poupança Florestal” (Fibria) e “Parceiro 

Florestal” (Suzano) 
27

. 

O Vale do Paraíba, assim como outros locais do Estado de São Paulo e do país, atraiu 

a instalação de fábricas de celulose e papel devido à presença de áreas reflorestadas com 

eucalipto que haviam sido estabelecidas pelas atividades ferroviárias. Isto é, antes dos 

estímulos governamentais aos reflorestamentos por meio de incentivos fiscais na década de 

1960, a madeira de eucalipto utilizada pelas fábricas paulistas também era extraída dos 

plantios das companhias ferroviárias Central do Brasil, Paulista, Mogiana, Sorocabana e 

Noroeste (FRANÇA, 1994), os quais, a partir da substituição das locomotivas a vapor por 

máquinas a diesel, tornaram-se disponíveis para a produção de celulose e outras finalidades. 

As duas empresas que atuam até o momento no Vale, além de terem adquirido 

madeira por meio de plantios já existentes também iniciaram seus próprios cultivos desde a 

década de 1950. A Indústria de Papel Simão, por exemplo, desde a sua instalação no final da 

década de 1950 até 1970, adquiriu madeira a partir de contratos de arrendamento e compras 

de propriedades rurais tanto na porção paulista como na porção fluminense do Vale do 

Paraíba, predominantemente na primeira. Em 1970, no auge da política de incentivos fiscais 

que estendia o abatimento de até 50% no Imposto de Renda dos valores aplicados em 

reflorestamento à contratação de terceiros para sua execução, foi criada a empresa FLORIN – 

Florestamento Integrado S.A., uma empresa do Grupo Papel Simão (FRANÇA, 1994). 

Empresa frequentemente lembrada na região, a FLORIN administrava as fazendas 

próprias e arrendadas da Papel Simão, avaliava tecnicamente as glebas que poderiam ser 

adquiridas ou arrendadas, realizava pesquisas e melhoramento genético visando ao aumento 

da produtividade dos plantios e atuava na organização e otimização da força de trabalho 

assalariada que atuava nos plantios. De acordo com França (1994), em 1957, a Papel Simão 

                                                     
27

 (http://www.fibria.com.br/negocios/floresta/; http://www.suzano.com.br/negocios-e-produtos/florestal/ 

consultados em 22/10/2018) 
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detinha apenas uma propriedade rural de 300 hectares. Em 1989, a empresa possuía 47 

propriedades e arrendava outras 77 totalizando 50 mil hectares, dos quais 32 mil eram 

ocupados com plantios de eucalipto. 

Além dos incentivos fiscais, a realização do Zoneamento Econômico Florestal do 

Estado de São Paulo, em 1975, constituiu-se em importante instrumento para a implantação e 

a expansão dos plantios de eucalipto integrados às atividades industriais no Vale do Paraíba. 

Orientado por diretrizes gerais estabelecidas pelo IBDF, o Instituto Florestal, órgão que estava 

ligado à Secretaria de Agricultura do Estado de São Paulo, conduziu estudos que apontaram o 

Vale como uma das regiões prioritárias para esse tipo de uso do solo (SÃO PAULO, 1975). 

Desde então, houve aumento na área ocupada pelos plantios, principalmente nos 

municípios mais próximos de Jacareí, ou seja, da fábrica de celulose (ESKINAZI E SOUZA, 

2013; SILVA, 2015). Em 1985, os plantios correspondiam a 2,58% (375 km
2
) da região, ao 

passo que, em 2011, 864 km
2
 (6,15%) estavam ocupados por esse uso do solo (SILVA et al., 

2016). A partir da década de 1980, a redução da mão de obra rural, os baixos preços e a baixa 

produtividade da produção leiteira contribuíram para a expansão dos plantios, os quais 

ocuparam, predominantemente, áreas de pastagem.  

A partir dos anos 2000, a expansão foi acentuada devido ao aumento na produção de 

celulose na fábrica localizada em Jacareí (SILVA et al., 2017b). Ofertas atrativas para a 

compra de propriedades e para a compra da produção de madeira, por parte das empresas de 

celulose e papel, impulsionaram a conversão do uso do solo valeparaibano (ARGÜELLO et 

al., 2010). 

Devido aos baixos preços das terras, a expansão ocorreu predominantemente em 

municípios do Alto Vale (SILVA et al., 2017b). Entre eles, Santa Branca configurou-se como 

local adequado, pois além de terras baratas é limítrofe a Jacareí, o que reduz os custos de 

transporte da madeira para a fábrica.  

Diante da expansão na área cultivada, o eucalipto passou a ser um objeto social 

relevante na região. Suas vantagens e desvantagens econômicas, sociais e ambientais são 

amplamente debatidas (e.g. SILVEIRA, 2008; FARINACI et al., 2013). Em São Luiz do 

Paraitinga, município limítrofe a Cunha, Farinaci e colaboradores (2013) identificaram 

discursos a respeito do efeito negativo dos plantios nas vazões de água, assim como outros 

prejuízos, tais como a alteração da paisagem, danos nas estradas devido ao transporte da 

madeira, a ausência de geração de benefícios econômicos ao município, a contaminação das 

águas causada pelos herbicidas e o isolamento dos habitantes rurais. Por outro lado, aspectos 
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positivos como o trânsito de animais silvestres nos plantios e as vantagens do uso da madeira 

de eucalipto também foram mencionados. 

Nesse município, as críticas aos plantios culminaram em um conflito que levou à 

proibição da sua expansão. De acordo com o vereador que demandou essa proibição, o 

argumento de que os plantios interferiam negativamente em aspectos culturais locais foi 

determinante para legitimar o pleito. Por outro lado, o argumento de que os plantios reduziam 

a disponibilidade hídrica não se mostrou adequado, por ser algo difícil de ser comprovado 

(FARINACI et al., 2013). Esse episódio em São Luiz do Paraitinga é emblemático, pois 

demonstra que a construção de um problema e sua legitimação passa pela aceitação de 

argumentos específicos (HANNIGAN, 2009). 
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5. RESULTADOS 

As entrevistas conduzidas em propriedades nos territórios rurais de Caçapava, Santa 

Branca e Cunha, geraram um conjunto de informações que possibilitaram conhecer pessoas 

que habitam e/ou trabalham nesses locais, os contextos territoriais nos quais elas estão 

inseridas e suas visões sobre aspectos relacionados a tais contextos, incluindo-se neles a 

eucaliptocultura e sua relação com a água.  

Nas seções seguintes, essas informações são apresentadas de acordo com os tópicos e 

aspectos abordados nas entrevistas (ver Quadro 1 em Metodologia). A reprodução de trechos 

de falas
28

 dos participantes é acompanhada da abreviação do nome do município onde foi 

realizada a entrevista (Caçapava (CP), Santa Branca (SB), Cunha (CN)), número 

identificador, idade do entrevistado e sua ocupação, conforme sua declaração.  

 

5.1. Caracterização sociodemográfica dos entrevistados 

Lavrador é dos antigos, hoje é agricultor. Hoje eu digo pra senhora que eu sou agricultor, mas eu já fui lavrador. 

Mas o que eu fiz foi só isso aqui, que é trabalhar com a terra.  

 (CP23, 71, agricultor aposentado) 

 

Quatro e meia eu tô no mangueiro. Só eu tiro leite. Acostumado desde criança, fico até dez horas, dez e meia. 

(CN9, 70, agricultor) 

 

  

A fim de conhecer os entrevistados, pessoas que convivem nos territórios rurais de 

municípios valeparaibanos, isto é, moram e/ou trabalham nesses locais, alguns aspectos 

pessoais foram levantados. O conjunto desses dados permitiu realizar uma caracterização 

sociodemográfica dos grupos formados em cada município, conforme apresentado na Tabela 

3. 

Em relação ao gênero, apenas 16 mulheres foram entrevistadas, pois a maioria das 

pessoas indicadas pelos funcionários das Casas da Agricultura e pelos próprios entrevistados 

foi composta por homens. Em algumas situações, as esposas estiveram juntas dos seus 

maridos acompanhando as entrevistas e tecendo comentários. Em Cunha, a principal razão 

pela qual houve um número maior de entrevistadas foi a ausência dos seus cônjuges no 

momento da visita à propriedade. 

As idades dos entrevistados variam de 21 a 95 anos e, exceto em Santa Branca, a 

maioria dos entrevistados constituem uma união estável ou são casados. No que diz respeito à 

                                                     
28

 As falas foram reproduzidas integralmente para manter a identidade no modo de expressão dos entrevistados. 



62 
 

escolaridade, predominam os indivíduos que não concluíram o ensino fundamental (42), 

principalmente em Santa Branca (15) e Cunha (17). Aqueles que cursaram o ensino superior 

constituem o segundo maior grupo, destacadamente em Caçapava, onde 13 entrevistados 

encontram-se nessa situação. Em Caçapava, aqueles que concluíram o ensino médio e o 

superior constituem a maioria dos entrevistados, ao contrário de Santa Branca e Cunha, onde 

a maioria é formada por indivíduos que, ao acessarem a educação formal, conseguiram 

concluir, no máximo, o ensino fundamental. Portanto, nesse aspecto, observam-se distintos 

perfis entre os grupos entrevistados.  

Em relação à ocupação, como foi solicitado ao entrevistado a auto declaração, várias 

denominações surgiram. Para fins classificatórios, elas foram agrupadas em seis categorias. 

As entrevistadas que se declararam donas de casa estão em categoria homônima. Na categoria 

“trabalhador rural”, estão contidas as denominações: funcionário, caseiro(a), administrador do 

sítio e trabalhador rural. Apenas dois entrevistados em Cunha que se declararam trabalhadores 

rurais, ou seja, trabalham em outras propriedades rurais, também são donos de propriedades.   

Em “produtor rural”, categoria mais representativa no conjunto de entrevistados, 

estão contidas as denominações agricultor, lavrador, pecuarista, bananicultor e produtor rural. 

A maioria desses indivíduos é proprietária do imóvel rural visitado, sendo que apenas três são 

arrendatários.  

Em “comerciante” há indivíduos que executam atividades de comercialização no 

espaço rural e outros no espaço urbano. No espaço rural atuam na comercialização de gado, 

verduras e em locais tais como pesqueiro e alambique. No espaço urbano, dois indivíduos 

possuem lojas de produtos agrícolas e veterinários e outro é proprietário de restaurante. 

Indivíduos que já haviam executado atividades laborais no espaço urbano ou rural e 

encontram-se aposentados estão na categoria “aposentado”. 

A categoria “outra” inclui os indivíduos que se declararam administrador(a) de 

pousada, coordenador de centro terapêutico, autônomo, médico e professor, advogado, 

engenheiro agrônomo e administrador da propriedade. Todos, exceto os coordenadores de 

centro terapêutico, são donos das propriedades rurais. 

Em relação à representatividade das categorias ocupacionais em cada local de estudo, 

cabe destacar que, em Caçapava, o maior número de indivíduos na categoria “outra”, em certa 

medida, corresponde àqueles indivíduos que cursaram o ensino superior e se identificam de 

acordo com essa formação, apesar de poderem ser denominados produtores rurais, pois são 

donos de propriedades onde há atividade econômica.  
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Em Santa Branca, entrevistou-se um número maior de trabalhadores rurais, pois no 

momento das visitas os proprietários não estavam presentes, provavelmente porque o local de 

moradia de muitos deles não é a propriedade rural. Por outro lado, em Cunha, a maioria dos 

proprietários e/ou seus cônjuges (donas de casa) encontravam-se nas propriedades, pois essas 

são residências de grande parte dessas pessoas. Além disso, nesse município, poucas 

propriedades visitadas contratam trabalhadores rurais, como será apresentado mais adiante.  

No que diz respeito ao local de nascimento, verifica-se que no grupo entrevistado em 

Cunha quase todos os indivíduos nasceram nesse município, ao contrário dos outros grupos 

nos quais praticamente metade dos indivíduos não é originária dos municípios 

correspondentes. Por outro lado, nos três grupos, a maioria reside na propriedade rural 

visitada, principalmente em Cunha. Portanto, analisando-se local de nascimento e moradia 

conjuntamente, observa-se que o grupo entrevistado em Cunha convive no território rural há 

mais tempo. Essa constatação também é corroborada pelo tempo médio de permanência no 

município e pelo tempo médio de moradia na propriedade. Além disso, pelo menos metade 

daqueles que nasceram em Cunha, são originários de algum bairro rural, ou seja, vivem 

naquele território desde o nascimento. A seguinte fala ilustra claramente tal singularidade: 

“Como se diz, meu umbigo tá enterrado bem embaixo daquela laranjeira ali, minha mãe deu a 

luz aqui mermo, ganhou eu aqui mermo e enterrou meu umbigo ali” (CN13, 33, produtor 

rural). 

A maioria dos entrevistados não participa de grupos organizados. Metade dos 

entrevistados em Caçapava e apenas 11 e 10 indivíduos em Cunha e Santa Branca, 

respectivamente, participam de ao menos uma organização, predominantemente o sindicato 

rural. 

Em relação à administração da propriedade rural, os entrevistados utilizam 

predominantemente a própria experiência que adquiriram ao longo do tempo, principalmente 

em Santa Branca e Cunha. Informações fornecidas por agrônomos ou veterinários, 

profissionais que prestam assistência técnica nas propriedades, constituem a segunda forma 

mais utilizada. Palestras, cursos e revistas especializadas também são fontes de informação, 

porém menos utilizadas.   

A televisão é o principal meio de comunicação de massa utilizado pelos 

entrevistados para acessar as notícias regionais. As conversas também são importantes meios 

de trocas de informações, principalmente em Santa Branca e Cunha. Nesses municípios, a 

maioria dos indivíduos, 21 e 23, respectivamente, tem contato com os acontecimentos da 

região comunicando-se com pessoas que fazem parte de seus cotidianos. A esse respeito, uma 
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entrevistada, ao afirmar que se informava por meio de conversas, comenta: “TV minha só 

para assistir reza, missa. Eu não assisto mais nada. É só desgosto, como diz o outro.” A 

internet é o terceiro meio mais utilizado, principalmente em Caçapava. Outros meios de 

comunicação, tais como rádio, jornais e revistas, e a participação no sindicato rural e em 

cooperativas também são formas pelas quais as pessoas se informam sobre a região.   

 

Tabela 3. Características sociodemográficas dos entrevistados nos três municípios pesquisados.  

Característica  Caçapava 

(n=30) 

Santa 

Branca 

(n=30) 

Cunha 

(n=30) 

Gênero % feminino 10 13,3 30 

Idade (anos) Média 58,8 54 54,3 

 Máx 95 80 77 

 Mín 26 21 27 

Estado civil % casado(a) 76,7 40 76,7 

Escolaridade % Não educ. formal - 3,3 6,7 

 Fundamental incompleto 33,3 50 56,7 

 Fundamental completo 10 16,7 23,3 

 Ensino médio 13,3 26,7 6,7 

 Ensino superior 43,3 3,3 6,7 

Ocupação % Dona de casa 6,7 6,7 16,7 

 Produtor rural 33,3 30 43,3 

 Aposentado 13,3 20 16,7 

 Comerciante 10 6,7 10 

 Trabalhador rural 10 33,3 6,7 

 Outra 26,7 3,3 6,7 

Local de nascimento % município pesquisado 50 53,3 86,7 

Local de residência % propriedade rural 60 73,3 90 

Tempo no município (anos) Médio 39,5 36 48,9 

 Máx 80 80 77 

 Mín 3 4 12 

Tempo na prop. (anos) Médio 32 19,1 38,6 

 Máx 77 63 73 

 Mín 2 2 5 

Participação grupos organiz. % 50 33,3 33,3 

Administração da prop. % Experiência própria 43,3 76,7 63,3 

 Profissionais 23,3 16,7 16,7 

Notícias regionais % Televisão 70 66,7 73,3 

 Conversas 36,7 70  76,7 

 Internet 30  6,7  16,7  
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5.2. Caracterização das propriedades rurais 

Em 19 propriedades não foi identificada nenhuma atividade econômica. Em 

Caçapava, duas dessas propriedades são centros terapêuticos
29

 e três são apenas residências, 

nas quais a renda doméstica provém de benefícios previdenciários ou de atividades 

remuneradas que são exercidas fora do espaço doméstico.  Em Santa Branca, uma propriedade 

é centro terapêutico, duas são sítios de lazer, isto é são segundas residências, e três são 

moradias onde habitam beneficiários de aposentadoria. Em Cunha, entre as oito propriedades 

onde não há atividade econômica, sete são apenas moradias cujos habitantes obtêm renda por 

meio de aposentadorias ou do trabalho em outras propriedades rurais. 

Nas demais propriedades, várias atividades econômicas são desenvolvidas, conforme 

apresentado nas tabelas 4, 5 e 6. A atividade pecuária, principalmente aquela destinada à 

produção comercial de  leite é predominante. Até mesmo em algumas propriedades que são 

utilizadas apenas como residências, há produção de leite, porém em menor escala, pois atende 

somente o consumo doméstico. A segunda atividade econômica mais encontrada nas 

propriedades é  a pecuária de corte. Em Santa Branca, particularmente, ela ocorre na maioria 

das propriedades onde há atividade econômica (13).  

 

Tabela 4.  Principais atividades econômicas nas propriedades rurais visitadas em Santa Branca/SP. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                     
29

 Os centros terapêuticos visitados são instituições sem fins lucrativos destinadas ao tratamento de dependentes 

químicos ou alcoólicos. 

Atividade econômica Nº propriedades 

Gado de leite 6 

Gado de leite e gado de corte 1 

Gado de leite e arrendamento de  parte da propriedade 2 

Gado de leite, gado de corte, carneiro de corte, apicultura, piscicultura 1 

Gado de corte 8 

Gado de corte e pesqueiro 1 

Gado de corte e espaço para eventos 1 

Gado de corte, bananicultura e indústria de doces 1 

Aluguel de sítio de lazer 1 

Alambique 2 

Não há 6 

Total 30 
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    Tabela 5. Principais atividades econômicas nas propriedades rurais visitadas em Caçapava/SP. 

 

 

 

         Tabela 6. Principais atividades econômicas nas propriedades rurais visitadas em Cunha/SP. 

 

 
 

 

 

 

 

 

Atividade econômica Nº propriedades 

Gado de leite 6 

Gado de leite e cultivo de cana 1 

Gado de leite e gado de corte 1 

Gado de leite e seleção genética de gado de leite 1 

Gado de leite, gado de corte e caprinocultura de leite 1 

Gado de leite, suinocultura e ovinocultura de corte 1 

Gado de leite, horticultura e fruticultura 1 

Gado de corte 3 

Gado de corte e cultivo de cana 1 

Gado de corte, cultivo de cana e alambique 1 

Arrendamento para gado de corte e espaço para eventos 1 

Horticultura 2 

Cultivo de cana 1 

Arrendamento para cultivo de cana, horticultura e espaço para eventos 1 

Arrendamento de lago para pesqueiro 1 

Pesqueiro e restaurante 1 

Criação de cavalos 1 

Não há 5 

Total 30 

Atividade econômica Nº propriedades 

Gado de leite 9 

Gado de leite e gado de corte 2 

Gado de leite e hospedagem 1 

Gado de corte 3 

Horticultura 5 

Hospedagem 2 

Não há 8 

Total 30 
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Em Caçapava e Cunha, a pecuária leiteira comercial está presente  em 12 

propriedades, e em Santa Branca, 10 propriedades.  Em grande parte dessas propriedades, a 

ordenha das vacas é realizada por meio de ordenhadeira mecânica e o leite é armazenado em 

resfriadores até que seja recolhido por caminhão e enviado a alguma indústia de laticínios. O 

leite também pode ser vendido a algum vizinho para a produção de queijo, assim como esse 

pode ser produzido nas próprias propriedades. Em alguns casos, devido às más condições em 

que se encontram algumas estradas rurais, a produção de queijo é a única opção viável: “É 

mais fácil né [fazer queijo] [...] porque a cooperativa não manda buscar. Algum lugar eles 

mandam, mas aqui a estrada é muito ruim. Aqui não tem como vir, a estrada aqui é péssima” 

(CN25, 61, lavrador). 

Apesar da predominância da atividade pecuária, observa-se certa diversidade de 

atividades econômicas nos territórios rurais e em algumas propriedades, principalmente em 

Caçapava e Santa Branca. Particularidades no nível municipal também podem ser notadas. O 

cultivo de cana em Caçapava, por exemplo, é uma atividade que está crescendo, sendo que 

sua produção é destinada ao Estado do Rio de Janeiro para a produção de garapa. 

O arrendamento de parte da propriedade rural e a presença de espaços para eventos, 

alambiques e pesqueiros são atividades econômicas encontradas em Caçapava e Santa Branca.  

Em Cunha, como parte das atividades econômicas que compõem o setor turístico municipal, 

são encontrados locais que oferecem serviço de hospedagem. Em relação à horticultura, 

presente em Caçapava e Cunha, é importante destacar que neste último município, em 

algumas propriedades, estão ocorrendo mudanças nas técnicas de produção com vistas à 

horticultura de base agroecológica
30

.     

Os diversos perfis encontrados nas propriedades denotam que o espaço rural da região 

Vale do Paraíba congrega variadas atividades, desde a tradicional produção agropecuária até 

outras relacionadas a serviços, assim como também corresponde a um espaço de  moradia.  

O tamanho das propriedades varia de 0,4 a 1.210 ha e a maioria delas, 65%, possui no 

máximo 40 ha. Apenas em Caçapava, a maioria das propriedades possui mais de 40 ha. Em 

                                                     
30

 A Serra Acima Associação de Cultura e Educação Ambiental, Organização Social de Interesse Público sediada 

em Cunha, é a instituição que está promovendo atividades de capacitação entre os produtores rurais que visam à 

transição do modelo de produção convencional para o modelo agroecológico. Segundo um dos entrevistados: 

“Eu sempre trabalhei com agricultura, mas era convencional e era um mercado muito difícil. Foi tudo passo a 

passo, a gente teve que conquistar isso tudo trabalhando, questão da produção, conseguir os consumidores e 

conseguir os canais de venda. Então, tudo foi muito difícil, não foi fácil. Hoje a gente trabalha com feira, 

trabalha há seis anos, e seis anos no PNAE (Programa Nacional de Alimentação Escolar). ”(CN23, 42, produtor 

rural) 
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Cunha, a maioria das propriedades não ultrapassa 20 ha e em Santa Branca a maioria possui 

no máximo 40 ha
31

 de área (Tabela 7). 

Um dos critérios utilizados na escolha das propriedades visitadas foi a ausência de 

plantios comerciais de eucalipto. No entanto, é comum encontrar em algumas propriedades 

valeparaibanas algumas árvores de eucalipto, as quais funcionam como quebra-vento, sombra 

para o gado ou reserva de madeira para uso na propriedade. Entre as propriedades visitadas, 

oito em Caçapava, três em Santa Branca e dez em Cunha encontram-se nessa situação. 

 

Tabela 7. Tamanho das propriedades rurais nos três municípios pesquisados. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Em relação à execução de atividades laborais, na maioria das propriedades visitadas 

em Caçapava e Santa Branca, 23 e 20, respectivamente, são contratados trabalhadores rurais. 

Em Cunha, por outro lado, tal situação restringe-se a apenas nove propriedades.  

Onde há contratação de trabalhador(es), as atividades laborais podem ser exercidas 

de três formas: apenas por trabalhador(es); por trabalhador(es) e proprietário; por 

trabalhador(es), proprietário e sua família. A maioria dos trabalhadores é contratada 

temporariamente, ou seja, o vínculo empregatício é ocasional. Onde não há contratação de 

mão-de-obra, situação que predomina nas propriedades visitadas em Cunha, duas situações 

podem ser encontradas: apenas o proprietário realiza as atividades ou ele as realiza em 

conjunto com sua família.  

                                                     
31

 As classes de imóveis rurais, de acordo com o Módulo Fiscal (MF), são: Minifúndio (área menor que 1 MF); 

Pequena propriedade (área entre 1 e 4 MF); Média propriedade (área entre 4 e 15 MF); Grande propriedade (área 

maior que 15 MF). O MF varia de acordo com cada município. Em Caçapava, o MF equivale a 16 ha, em Santa 

Branca, 20 ha e em Cunha, 40 ha. Fonte: http://www. incra.gov.br/tamanho-propriedades-rurais 

  Caçapava Santa Branca Cunha 

Área (ha) Média 75,3 93,4 23,51 

 Máxima 410 1.210 181,5 

 Mínima 0,5 0,4 0,9 

Nº de propriedades Até 20 ha 13 8 22 

 21 – 40 ha - 12 4 

 41 – 60 ha 2 3 1 

 61 – 80 ha 4 4 1 

 81 – 100 ha 2 - - 

 101 – 200 ha 6 - 2 

 Mais de 201 ha 2 2 1 
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Algum tipo de assistência técnica é prestado em 19 propriedades em Caçapava e 

Cunha e em 20, em Santa Branca. Devido ao perfil pecuário de várias propriedades, o 

veterinário é o profissional mais utilizado para assistir tecnicamente na produção, seguido 

pelo agrônomo. Esses profissionais são autônomos ou fazem parte do corpo técnico de 

instituições tais como cooperativas, prefeituras e Casas da Agricultura. 

 

5.3. Os territórios rurais em perspectiva: mudanças e preferências 

Tem bastante mudança. Muda um, depois volta o outro e assim vai. Tinha dois que moravam ali, mudou. Só sei 

que vai mudando. A gente que é acostumado sente falta, sente bastante falta.  

(CN30, 70, aposentado rural) 

 

Aqui nessa região produzia mais ou menos uns 5 a 10 mil litros de leite, hoje não produz 300. [...] A ração ficou 

com um preço exorbitante, o preço do litro de leite não acompanhou e o pessoal foi virando pra gado de corte. 

Hoje a força é gado de corte. Aqui pra cima é gado de corte. Hoje outro vizinho também tá entrando com gado 

de corte. Pra cá produzia mais ou menos uns 500 litros de leite, virou em gado de corte. Fora os loteamentos que 

tão crescendo. Tem um pra cima e eu mesmo tô loteando na beira da estrada, por falta de incentivo. É bom 

negócio, porque se a gente for comercializar um alqueire aqui hoje, é 50 mil, e ele em chácara faz 750, 720 a 750 

o alqueire. Porque lote de 2 mil metros vende a 60 mil, 2 mil metros por 24, que é um alqueire são 12, vezes 60, 

dá 720 mil. (SB21, 65, comerciante rural) 

 

O clima mudou muito, principalmente o calor, está muito intenso. As vacas sofrem com o calor. Nós tínhamos, 

me lembro do nosso pai falar, um mês de frio. Eu lembro de 15 dias. Hoje, pra estourar, 12 dias aqui de frio 

forte, é o máximo que a gente já enfrentou aqui. Não tem mais geada. Geada seria bom porque ela limpa as 

pragas do solo. Se for um inverno bem rigoroso dá uma geada aqui, mas isso é bem difícil. Deu uma geada aqui 

há 6 anos, mais ou menos.[...] nós não temos mais água, acabou a água, reduziu bastante, pra você ter uma ideia 

antigamente dava enchente aqui [...] faz uns 3, 4 anos que não dá mais enchente, ou seja, diminuiu a água lá na 

serra, lá em cima. Agora, o que ocasionou isso eu não sei dizer, porque eu nunca fui lá ver, não sei. Mas não 

temos mais água nenhuma aí. Porque antigamente eram fechadas as comportas que nós tínhamos aqui na era do 

arroz. Essa foto aqui é da fazenda [quadro na parede], aqui era uma fazenda de arroz. Então, a gente fechava as 

comportas e a irrigação era por gravidade. Isso na década de 70, 80, 90 que meu pai plantou arroz, depois parou. 

Esse aqui é meu pai [quadro na parede]. Então, hoje não tem mais água. (CP29, 49, pecuarista de leite) 

 

 

5.3.1. Mudanças gerais nos territórios rurais 

A maioria dos entrevistados (26 em Caçapava e Santa Branca e 27 em Cunha) 

percebe que ocorreram mudanças nas proximidades das propriedades rurais relacionadas aos 

temas: uso do solo, população, economia, clima, recursos hídricos, infraestrutura, meio 

ambiente, tecnologia agropecuária e outras (Tabela 8). As mudanças no uso do solo, isto é, as 

alterações no modo como o solo é ocupado nos territórios rurais, seja por atividades 

agropecuárias ou outros usos, são as mais percebidas, principalmente em Caçapava e Santa 

Branca e estão apresentadas na próxima seção.  
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Mudanças de caráter econômico também são bastante mencionadas, principalmente 

em Santa Branca e Cunha. Entre elas, predominam a redução ou a ausência de trabalhadores 

rurais e a desvalorização dos produtos agropecuários, as quais indicam dificuldades na 

condução das atividades produtivas e estão relacionadas com transformações nas atividades 

desenvolvidas nas propriedades rurais. Poucos entrevistados relatam mudanças econômicas 

positivas.  

Em relação à disponibilidade hídrica, sua redução é observada em todos os 

municípios, principalmente em Cunha. Ela é apontada por alguns entrevistados como algo 

pontual que ocorreu apenas no período de escassez de chuvas observado nos anos de 2014 e 

2015. Outros, no entanto, a observam como algo que vem ocorrendo ao longo do tempo. 

Complementam-se a essas mudanças aquelas observadas em relação ao clima, o qual, de 

acordo com alguns entrevistados, está mais seco e/ou quente.  

 

Tabela 8. Número e frequência de entrevistados de acordo com as mudanças percebidas nos territórios rurais 

dos três municípios pesquisados. 

 

 

Em relação à dinâmica populacional, são relatadas tanto a saída quanto a chegada 

de moradores, isto é, pessoas que habitavam os arredores mudaram-se para outras áreas rurais 

ou urbanas, assim como outras provenientes predominantemente de áreas urbanas mudaram-

se para o espaço rural. O surgimento e o aumento do número de chácaras de lazer e 

loteamentos residenciais em alguns bairros estão associados ao aumento populacional. 

Entretanto, de forma geral, predominam os relatos de saída de pessoas dos territórios rurais, 

notadamente em Cunha.  

Categoria Caçapava 

(n=30) 

Santa Branca 

(n=30)  

Cunha 

(n=30) 

Total 

(n=90) 

Uso do solo 18 (60) 19 (63,3) 8 (26,7) 45 (50) 

População 4 (13,3) 7 (23,3) 12 (40) 23 (25,5) 

Economia 8 (26,7) 12 (40) 12 (40) 32 (35,5) 

Clima 7 (23,3) 2 (6,7) 6 (20) 15 (16,7) 

Recursos hídricos 6 (20) 8 (26,7) 12 (40) 26 (28,9) 

Infraestrutura 5 (16,7) 4 (13,3) 7 (23,3) 16 (17,8) 

Meio ambiente 2 (6,7) 2 (6,7) 2 (6,7) 6 (6,7) 

Tecnologia agropecuária 2 (6,7) 2 (6,7) 2 (6,7) 6 (6,7) 

Outras 4 (13,3) - 2 (6,7) 6 (6,7) 

Não houve mudança 4 (13,3) 3 (10) 3 (10) 10 (11,1) 



71 
 

A respeito das mudanças nas infraestruturas, ou seja, em aspectos relacionados ao 

transporte público, às estradas e ao acesso à eletricidade e à telefonia, as melhorias nas 

estradas rurais são as mais apontadas pelos participantes. Em relação à tecnologia 

agropecuária, a mecanização é citada como uma mudança positiva, pois facilita a execução 

das atividades laborais nas propriedades.  

Também são mencionadas mudanças relacionadas à fauna, à vegetação e à 

fiscalização ambiental (meio ambiente). A maioria corresponde à redução na quantidade de 

animais ou nas espécies da fauna presentes nos arredores das propriedades. Também há 

relatos de que atualmente algumas práticas como a aração em morros e o corte e a queima de 

vegetação são proibidas e fiscalizadas. 

Para os objetivos desta pesquisa, é importante observar que 17 entrevistados, a 

maioria localizada em propriedades próximas a plantios de eucalipto, mencionam tais plantios 

ao falarem sobre mudanças nos territórios rurais. Quatro deles estão em Caçapava, oito em 

Santa Branca e cinco em Cunha. Entre eles, sete percebem os plantios como uma atividade 

que mudou o uso do solo e 10 os associam com a redução de vazões em fontes de água 

presentes nos territórios.  

Isto é, logo no início das entrevistas, nos três locais de estudo, a eucaliptocultura já é 

percebida como um tipo de uso do solo presente nos territórios e como um fator de redução 

das vazões locais. Segundo uma entrevistada: “Mudou só esse negócio aí, esse eucalipto aí. 

Há 10 anos atrás isso aí era braquiária, aí o dono morreu, já viu né. A seca teve ruim, mas o 

eucalipto também ajuda, o eucalipto ajudou muito” (CP12, 60, dona de casa). 

 

5.3.2. Mudanças nos usos do solo dos territórios rurais e preferências 

 

Aqui eles lidam muito com cana, só cana. Caçapava é a cidade maior que tem no Vale de plantação de cana. 

Tenho muitos amigos que trabalham com cana. Eles mandam muito pra Baixada Santista, pro Rio, pra vender na 

praia, caldo de cana. Aqui é planta de cana e eucalipto. Eucalipto também tem muito. Eucalipto é mais da 

Votorantim, da empresa, mas aqui na região é só cana. Pessoal largou muito a mão de cuidar de gado, não dá 

muito lucro e eles tiram na cana.  (CP2, 47, coordenador auxiliar) 

 

Mudou para eucalipto, antes era muito leite. Tira bem pouquinho leite, parou tudo. Hoje é mais gente que 

trabalha que nem nóis que trabalha com filho [...]. Então, os leiteiro para tudo. Se não for família pra tocar, não 

toca. Eles põe só gado de corte, daí lá é pouquinha gente e já cuida do gado. Aqui a divisa com o R. ele tem gado 

solto, não tira leite que nem nóis tira, só pra mexer com gado de corte. No tempo que tinha mais leite era melhor. 

A gente fazia bastante queijo, vendia bastante. Agora nem faço, porque não vende, tá difícil. O comércio não 

compra os queijos porque não tem nota fiscal.  

 (SB19, 69, dona de casa) 
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A maioria dos entrevistados mencionou mudanças nos usos do solo nos territórios. 

Ao justificarem suas preferências, eles consideraram não apenas os usos do solo em questão, 

como também a época anterior à mudança e a época atual, após a mudança. Suas predileções 

baseiam-se em aspectos que também foram apontados nas mudanças gerais que ocorreram 

nos territórios rurais. Nesse sentido, questões relacionadas predominantemente com 

economia, mas também outras como as dinâmicas populacionais, a disponibilidade de água, a 

infraestrutura, as tecnologias agropecuárias, o meio ambiente e outros temas são mobilizadas 

para justificar suas escolhas. 

A maioria dos entrevistados, ou seja, 59,7%, prefere os usos do solo anteriores ou o 

período anterior às mudanças. Caçapava e Santa Branca destacam-se por apresentarem um 

maior número de indivíduos com tais preferências e Cunha, por sua vez, apresenta certo 

equilíbrio (Tabela 9).  

 

Tabela 9. Número e frequência de entrevistados de acordo com suas preferências por uso do solo ou época nos 

territórios rurais dos três municípios pesquisados. 

Preferência Caçapava 

(n=28) 

Santa Branca 

(n=24) 

Cunha 

(n=25) 

Total 

(n=77) 

Atual  6 (21,4) 3 (12,5) 10 (40) 19 (24,7) 

Anterior  17 (60,7) 18 (75) 11(44) 46 (59,7) 

Não sabe 5 (17,9) 3 (12,5) 4 (16) 12 (15,6) 

  

Em Caçapava, as lavouras de milho e feijão, a cafeicultura e a rizicultura são 

percebidas como usos do solo do passado. A pecuária leiteira, o cultivo de cana-de-açúcar, os 

loteamentos residenciais e a eucaliptocultura, por sua vez, são vistos como formas de 

ocupação do solo presentes no território, sendo que a pecuária leiteira, é predominantemente 

percebida como uma atividade que foi bastante reduzida. Nenhum entrevistado menciona a 

pecuária de corte como um uso do solo atual, apesar de ela estar presente em algumas 

propriedades visitadas. 

A maioria dos participantes que mencionaram mudanças nos usos do solo prefere os 

usos ou época anteriores às mudanças, principalmente por motivos econômicos. De acordo 

com eles, as atividades econômicas rurais, destacadamente a pecuária leiteira, 

proporcionavam maiores ganhos financeiros, ao contrário do que ocorre atualmente. 

Colaborava para essa situação a maior disponibilidade de trabalhadores rurais.  

Um dos participantes, ao afirmar que “os produtores sobreviviam melhor” (CP18, 53, 

comerciante rural), utiliza a expressão “avô rico, pai nobre, filho pobre” para sintetizar o 
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declínio econômico rural no município. As falas seguintes apresentam algumas das 

transformações percebidas pelos entrevistados. 

 

Porque meu avô ficou bem de vida na roça, mas a fazenda dele eram 380 

alqueires. Quando diminuiu, foi o que eu falei, perdeu a escala. E outra coisa, ele 

tinha vários empregados. Ele tirava leite era manual. As pessoas moravam na 

fazenda. Tinham várias casas de colono na fazenda. Aqui era tudo pasto, eu vinha 

buscar bezerro aqui. Quando a vaca paria eu vinha a cavalo com meu avô.[...] 

Fragmentou. Não tinha a ver com terra, os filhos. Meu avô era fazendeiro, da roça, e 

minha avó era da roça e eles trabalhavam muito (CP15, 54, aposentado urbano). 

 

Diminuiu muito a parte de produção de leite, uma atividade que requer 

mais mão de obra. E hoje tá com mais dificuldade de conseguir isso. Diante da 

industrialização, do fornecimento de emprego em outras atividades, o pessoal não 

quer trabalhar domingo, não quer acordar de manhã, madrugada, então é mais 

difícil. [...] mas não sei se isso é local, porque a gente conversa com pessoas de 

outras regiões. Tem a situação do país, o assistencialismo. A pessoa às vezes ganha 

mais dinheiro não fazendo nada do que trabalhando (CP24, 53, administrador da 

propriedade). 

 

Em relação aos plantios de eucalipto, dois participantes preferem a situação anterior 

à sua instalação devido ao seu efeito negativo sobre a quantidade de água: “a seca teve ruim, 

mas o eucalipto também ajuda, o eucalipto ajudou muito [a reduzir a vazão da fonte de água]” 

(CP12, 60, dona de casa); “ele suga todos os nutrientes, suga a água [...] e quando você tira 

ele, nada dá ali, nada vai dar ali” (CP13, 39, comerciante rural). 

Em Santa Branca, assim como em Caçapava, as lavouras de milho e feijão, também 

chamadas de plantações por alguns entrevistados, são mencionadas como usos anteriores do 

solo e a pecuária leiteira é vista como uma atividade que sofreu redução. A eucaliptocultura, 

os loteamentos residenciais e a pecuária de corte, por outro lado, são percebidos como usos do 

solo atuais.  

A maioria dos participantes que mencionaram essas mudanças prefere os usos do 

solo ou época anteriores às mudanças, e entre eles, assim como em Caçapava, predominam as 

justificativas de cunho econômico. O desemprego e a ausência de trabalhadores rurais ou o 

elevado custo da sua contratação verificados atualmente são os argumentos econômicos mais 

frequentes, seguidos da ausência do cultivo de gêneros alimentícios nas propriedades rurais. 

Alguns também preferem a situação anterior devido à atual redução populacional.   
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É importante destacar que Santa Branca é o município onde um número maior de 

entrevistados percebe a eucaliptocultura como um dos atuais usos do solo (13). Alguns desses 

participantes, ao justificarem suas preferências pela situação anterior à instalação dos plantios, 

referem-se a algum aspecto negativo gerado por eles no território (6). Segundo um desses 

participantes: “Pra nós antes de ter eucalipto era bem melhor por causa do problema da água, 

né. A plantação de eucalipto seca muito as águas, seca tudo” (SB17, 71, aposentado urbano). 

As falas seguintes ilustram outros pontos de vista sobre as mudanças de uso do solo no 

território santa-branquense.  

 

Aqui ficou pra pior. Antigamente era legal o movimento aqui, tinha gado 

de leite. De primeiro tinha muito movimento né, tirava muito leite, lavoura, era mais 

isso aí. Hoje acabou tudo. [...] tá vendendo, arrendando. O desemprego é grande. 

Quantas pessoas já não foram embora daqui? O leite não tem valor, lavoura não tem 

valor, aí acaba tudo. Não tem nem comparação, nossa mãe do céu. As fazenda aqui 

era uma cidade. Gente que mexia com lavoura tinha bastante. O leite ocupa muita 

gente né. Fazia cerca, valeta, serviço de pasto que vinha os empreiteiro. Nossa, 

agora hoje você não vê mais nada por aqui, você vê, tá abandonado.  A gente 

trabalha aqui, mas trabalha meio forçado, porque vê o que era pra ver agora (SB29, 

54, trabalhador rural). 

 

 Aqui era uma fazenda, aí o homem [...] parou de tirar leite e resolveu 

lotear tudo em chácara e vender. Antes tinha mais gente, mais gente da roça, 

trabalhador rural. Hoje você só vê casa fechada, o povo tá só na cidade, parado. 

Você quer um funcionário e vai em Santa Branca, você não acha. O cara não vem 

aqui por menos de R$80. Entra 8 horas, 4 horas quer ir embora, café da manhã, 

almoço e café da tarde e tem que levar lá ainda. E esse pessoal é da roça. [...] Pessoal 

do mato foi tudo embora, povoou a cidade. As pessoas saíram porque os fazendeiros 

foram loteando. Na frente ali o homem tirava 2 mil litros de leite por dia, hoje é 

eucalipto só. E quantos funcionários não tinha ali? Quantas famílias não comiam 

daquela fazenda? A Florim pegou a maior parte das fazendas por aqui e encheu de 

eucalipto (SB6, 58, aposentado urbano). 

 

Era melhor. O mantimento da produção, eu achava que era melhor né. 

Agora hoje é só eucalipto. Eucalipto é uma coisa que dá dinheiro, mas não dá 

mantimento pra comer né. Antigamente nois vivia da plantação [...] criava galinha, 

porco, hoje não, os porquinho aí só pro gasto. Saía tudo da roça. Hoje tem que ir ao 

supermercado, procurar emprego fora. Não tinha energia elétrica, era querosene. [...] 

Tinha mais comida. Hoje vai lá no mercado pra comprar um quilo de feijão. 

Antigamente não tinha isso aí (SB11, 80, aposentado rural). 
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Em Cunha, as lavouras de milho e feijão também são vistas como usos anteriores do 

solo. Eucaliptocultura e pecuária de corte, assim como em Santa Branca, são usos do solo 

atuais. A pecuária de leite é vista como uma das atividades produtivas atuais e, de forma 

semelhante aos outros municípios, também é percebida por alguns como uma atividade que 

foi reduzida. Nesse sentido, é relevante apontar que tanto em Cunha quanto em Santa Branca 

a extinção de grandes fazendas produtoras de leite é associada por alguns como parte do 

declínio da pecuária leiteira nesses municípios. 

De modo distinto daquele observado nos outros locais de estudo, em Cunha, além de 

haver um número maior de participantes que preferem os atuais usos do solo ou época, há um 

equilíbrio em relação àqueles que possuem tal preferência e aqueles que preferem os usos do 

solo ou épocas anteriores. As justificativas de caráter econômico predominam em ambos os 

grupos de preferências.  

A geração de empregos e a produção de alimentos, inclusive para autossubsistência, 

são as principais justificativas utilizadas por aqueles que preferem os usos do solo ou época 

anteriores, seguidas pela percepção de que mais pessoas habitavam os territórios. A palavra 

“fartura”, utilizada por alguns que preferem os usos do solo ou épocas anteriores tanto no 

território quanto na própria propriedade rural, indica que no município a produção de feijão e 

milho e a criação de pequenos animais, principalmente porcos, eram abundantes. Todos eram 

itens destinados à comercialização e à subsistência das famílias. As falas seguintes 

apresentam algumas mudanças percebidas:  

 

Plantava bastante milho e feijão. A turma cevava porco e vendia. Tirava 

mais leite. Tinha fartura (CN6, 66, aposentado urbano).  

 

Naquele tempo era [bom], um tempo que não pode voltar mais. Porque as 

família criava filho, meu pai criou 11 [..] nóis tinha que ter espaço pra trabalhar [...] 

nóis tinha um paiol lá de 200 cargueiro de milho, cada cargueiro de milho, não sei se 

você tem ideia, é 100 quilo [...]. Era beleza, porque o povo era tudo unido,[...] o 

povo não era civilizado como hoje, hoje qualquer moleque já sabe discutir alguma 

coisa e naquele tempo qualquer coisa enrolava o cidadão. Também era ditadura 

militar né, quase que pego nóis na infância, mas eu tenho saudade daquele tempo. 

Qualquer viúva pobre fazia um mutirão, tinha 60, 80 homem pra trabalhar e ela 

tratava daquele povo, e tratava bem, carne com batata. [...] eu tô falando da união 

que tinha. Um ajudava o outro, ninguém perecia. Uma grande verdade do nosso 

tempo, quando nóis fomo criado, aqui morria uma pessoa e o povo que levava no 

ombro até a Boa Vista (CN8, 77, aposentado rural). 
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Por outro lado, para aqueles que preferem a atual situação no território cunhense, a 

principal justificativa é a de que os usos do solo atuais, principalmente a pecuária, pois são 

menos trabalhosos. As falas seguintes apontam tais preferências: 

 

 Lavoura era trabalho duro, com leite tem tempo pra outras coisas (CN20, 

pecuarista).  

 

Agora tá melhor por ter mais coisa mecânica, você tem o trator, tem a 

tecnologia. Era mais sofrido. Hoje tira leite em lugar coberto, não pega chuva, não 

pega sol. O desgaste do corpo é menor. A pessoa ia trabalhar cedo e só voltava à 

noite. Você olhava pra pessoa de 30 e pensava que tava com 60 (CN1, 41, produtora 

rural e dona de casa). 

 

Em Caçapava e Santa Branca, onde um número menor de entrevistados prefere os 

usos do solo ou situação atuais, justificativas semelhantes foram apontadas, e em Caçapava, 

dois entrevistados mencionam que o cultivo de cana de açúcar gera empregos.  

Em relação aos plantios de eucalipto, alguns participantes, ao justificarem suas 

preferências pela situação anterior à presença dos plantios, referem-se a pelo menos um efeito 

negativo gerado por eles no território. Notadamente, no bairro rural Várzea do Tanque, onde 

há uma das maiores áreas plantadas com eucalipto no município, entrevistados criticam a 

instalação dos plantios em propriedades rurais onde antes havia pecuária leiteira. Tal mudança 

de uso do solo é associada com a diminuição do número de moradores no bairro, a ausência 

de geração de empregos, a redução das vazões de fontes de água, entre outros efeitos 

negativos. 

Outros dois participantes que estão em propriedades próximas aos plantios referem-

se à interferência deles nas vazões de água ao afirmarem que não sabem se preferem quando 

não havia os plantios no território ou se preferem sua presença atual. Segundo eles: “a gente 

não sabe o que aconteceu nesse negócio da água, se é por causa do plantio de eucalipto que 

secou mais a terra ou se é por falta da própria chuva”; “O povo fala que um dos motivos de a 

água ter diminuído tanto foi essa plantação de eucalipto, agora não sei se tem a ver ou não 

tem”. 

 

5.3.3. Mudanças nos usos do solo das propriedades rurais e preferências 

 A roça hoje tem o conforto da cidade e o sossego da roça. A gente tem energia elétrica, até telefone hoje tem 

condição de ter. Eu costumo falar, eu não me considero um homem velho, mas eu sei de tanta coisa antiga. Eu 
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falo pro meus filho, a gente era tão besta que quando chovia pedra a gente saía correndo pegando granizo pra por 

no leite e tomar leite gelado. De primeiro não tinha energia elétrica, uma geladeira, uma televisão. Quantas 

cabeçada no poste num dava lá em Guará  porque ía andando olhando a televisão ligada e batia a cabeça no 

poste. Hoje a coisa tá tão evoluída. Quando a gente colocou a luz elétrica aqui, a televisão preto e branco, nossa, 

foi uma festa, todo mundo ficou alvoroçado, hoje ninguém quer televisão preto e branco, nem dado, todo mundo 

só quer televisão a cores. A gente malhando o setor governamental, isso e aquilo, mas o nível de vida do ser 

humano era outro, principalmente na roça. A primeira luz que a gente pos aqui era da Cesp, era tão caro que a 

gente apenhorou 83 alqueire num contrato no Banco do Brasil, obter financiamento pra por a luz, aí depois foi 

melhorando, acabou sendo de graça. (CN28, 68, pecuarista)  

 

Eu preferia como antigamente. Eu por mim tava produzindo, tava tirando leite, tava dando emprego. Aqui 

chegou a ter 8 famílias empregadas, meu pai dava emprego pros 8 marido. A gente sempre teve uma política 

assim, você quer trabalhar com a gente? Se você quiser plantar alguma coisa pra você, no teu quintal, vê o 

quintal que você quer pra cuidar, pode separar. Ah mas eu quero plantar em grande quantidade. Não tem 

problema. Eu dou a terra, dou a preparação da terra, você entra com mão de obra a gente divide. Você fazia 

depois o serviço, um paralelo para ele poder ter uma renda a mais. Só que foi chegando um certo ponto, ninguém 

queria fazer isso mais [...] então foi se acabando. O que desestimulou de vez o proprietário rural, principalmente 

o produtor de leite, foi a falta de mão de obra e o baixo pagamento pela produção dele. (CP21, 47, produtor 

rural)  

 

Mudanças de uso do solo ocorreram em 13 propriedades visitadas em Caçapava, 14 

em Santa Branca e 15 em Cunha. Os três municípios compartilham três tipos de mudanças em 

relação às pecuárias leiteira e de corte: 1) substituição da pecuária leiteira por outras 

atividades, sendo a pecuária de corte a principal delas; 2) manutenção da pecuária leiteira, 

mas de forma reduzida, apenas para o consumo doméstico e 3) complementação da pecuária 

leiteira com outras atividades econômicas, principalmente com a pecuária de corte. Portanto, a 

pecuária de corte é uma atividade que em grande medida vem substituindo a pecuária leiteira 

e em alguns casos é uma atividade complementar a ela ou a outras atividades. 

Algumas particularidades devem ser observadas em cada município. Em Caçapava, 

por exemplo, em sete das 13 propriedades que passaram por mudanças no uso do solo, houve 

o cultivo de café, um uso do solo que não foi citado nos outros municípios. Nestas sete 

propriedades já houve ou há atualmente pecuária leiteira. Outra importante mudança foi a 

extinção da pecuária leiteira em oito das 10 propriedades onde já houve essa atividade. Nesses 

casos, a principal atividade que surgiu foi a pecuária de corte, e em segundo lugar o cultivo de 

cana-de-açúcar. 

Em Santa Branca, a principal mudança nas propriedades visitadas foi a redução da 

pecuária leiteira e a implantação da pecuária de corte e de outras atividades econômicas. Em 

uma das propriedades onde já houve pecuária leiteira e atualmente há pecuária de corte, o 

entrevistado menciona que essa mudança ocorreu em várias propriedades vizinhas: “A parte 

do leite aqui ficou muito fraco, a turma abandonou” (SB10, 21, produtor rural). De acordo 

com ele, sua produção de leite chegava a 200 litros por dia e era vendida para uma 

cooperativa.  
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Tanto em Santa Branca como em Caçapava, a comercialização de espaços de 

propriedades rurais para a realização de eventos ou para lazer e o arrendamento de terras para 

atividades agropecuárias são atividades que surgiram a partir das mudanças de uso do solo em 

algumas propriedades. Em Cunha, plantações de milho e feijão foram extintas em 60% das 

propriedades que tiveram seus usos do solo modificados. 

Àqueles entrevistados que mencionaram mudanças de uso do solo nas propriedades 

visitadas, foram questionadas suas preferências em relação aos usos anteriores às mudanças e 

aos atuais. Assim como nas preferências dos usos do solo nos territórios, muitos entrevistados 

justificaram suas opiniões levando em conta não apenas os usos do solo em questão. Eles 

também relacionaram os usos com as épocas passada e presente, por isso revelaram seu 

(des)contentamento de forma semelhante em relação aos usos do solo nos territórios. Nesse 

sentido, apresentaram justificativas predominantemente de cunho econômico, e outras 

relacionadas com as dinâmicas populacionais, a disponibilidade de água, a infraestrutura, as 

tecnologias agropecuárias, o meio ambiente, entre outros temas.  

Entre os 42 entrevistados que mencionaram mudança no uso do solo das 

propriedades visitadas, 18 preferem os usos ou período anteriores, 14 preferem os usos ou 

período atuais, cinco estão satisfeitos com as situações ou usos anteriores e posteriores às 

mudanças e outros cinco não sabem sobre suas preferências (Tabela 10).  

 

Tabela 10. Número e frequência de entrevistados de acordo com suas preferências pelo uso do solo ou época nas 

propriedades rurais dos três municípios pesquisados. 

Preferência Caçapava 

(n=13) 

Santa Branca 

(n=14) 

Cunha 

(n=15) 

Total 

(n=42) 

Atual  5 (38,5) 2 (14,3) 7 (46,7) 14 (33,3) 

Anterior  5 (38,5) 8 (57,1) 5 (33,3) 18 (42,8) 

Ambos 2 (15,4) 2 (14,3) 1 (6,7) 5 (11,9) 

Não sabe 1 (7,6) 2 (14,3) 2 (13,3) 5 (11,9) 

 

As justificativas para essas preferências são bastante similares àquelas utilizadas para 

os usos do solo ou situações no contexto mais amplo dos territórios. Nos três locais de estudo, 

aqueles que preferem os usos do solo atuais aos usos anteriores à mudança afirmam estar 

satisfeitos com eles, principalmente porque as pecuárias leiteira e de corte geram maiores 

rendas. Outros afirmam que os usos do solo atuais exigem menos esforços, ou seja, são menos 

trabalhosos que os anteriores ou que a horticultura agroecológica proporciona mais benefícios 

do que a convencional.  
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Em contrapartida, aqueles que preferem os usos do solo anteriores à mudança estão 

insatisfeitos principalmente do ponto de vista econômico. Em Caçapava e Santa Branca, as 

principais queixas são a redução nas rendas geradas pelas pecuárias leiteira e de corte e a 

redução do número de trabalhadores rurais e/ou o aumento dos custos da sua contração. Em 

Cunha, por outro lado, a principal queixa refere-se à atual ausência de produção de alimentos 

nas propriedades por meio das lavouras de feijão e milho e a criação de pequenos animais. 

 

5.4. A água nas propriedades rurais: usos, alterações e soluções 

5.4.1. Fontes de água e seus usos nas propriedades rurais 

 

São diversas as fontes de água que podem estar presentes nas propriedades rurais. No 

conjunto das propriedades visitadas as seguintes fontes foram mencionadas: nascente, riacho, 

lago, represa, tanque, cacimba, poço, poço semi-artesiano e poço artesiano. Apenas em 

Caçapava foram visitadas propriedades que utilizam o serviço público de abastecimento de 

água.  

A maioria das fontes não é compartilhada, isto é, atende apenas a propriedade rural 

em que está localizada. Os riachos, devido à sua natureza e dependendo de sua extensão, 

podem atender a demanda hídrica de mais de uma propriedade e em alguns casos há o uso 

compartilhado de nascentes. 

As fontes que são utilizadas atendem principalmente as demandas por água daqueles 

que habitam e/ou trabalham nas propriedades e das criações de animais, predominantemente 

da pecuária. Cultivos de vegetais, criações de pequenos animais e peixes, atividades 

produtivas tais como alambiques e horticultura e limpeza de recintos também são atividades 

que dependem do recurso hídrico disponível nas propriedades.  

Nascentes e riachos são os tipos de fontes mais citados e utilizados pelos 

entrevistados no conjunto dos três municípios. A maioria das nascentes é destinada ao uso 

humano (79%), sendo que em Cunha está a maioria dessas nascentes (42,8%). Por outro lado, 

a maioria das nascentes também é utilizada pelo gado (62,9%), sendo que em Santa Branca 

está a maior parte dessas nascentes (41%). A maioria dos riachos é utilizada para 

dessedentação do gado (55,1%) e poucos deles, todos localizados em Caçapava, são utilizados 

por pessoas (8,2%). 
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Cacimbas
32

, poços, poços semi-artesianos e poços artesianos são estruturas 

construídas para captar a água subterrânea. Elas correspondem a 32,3% das fontes 

mencionadas, são utilizadas principalmente por pessoas e encontram-se predominantemente 

em Caçapava e Santa Branca. Os lagos, represas e tanques, estruturas construídas para 

armazenar água superficial e fornecê-la ao gado ou à criação de peixes, correspondem a 8,3% 

das fontes citadas pelos entrevistados (Tabela 11). 

Na maioria das propriedades, 24 em Caçapava e 18 em Santa Branca e Cunha, mais 

de uma fonte de água é utilizada e em metade das propriedades visitadas são utilizadas 

fonte(s) superficial(ais) e subterrânea(s). Entretanto, são observadas entre os municípios 

desigualdades em relação às formas de captação superficial e subterrânea de água (Tabela 12).  

Em Cunha, ao contrário dos outros municípios, a captação de água, na maioria das 

propriedades, é realizada exclusivamente por meio de fontes superficiais (nascentes e 

riachos). Em 11 propriedades há uma única fonte superficial e em apenas nove o 

abastecimento de água ocorre por meio de fontes superficiais e subterrâneas. Nesse 

município, 63,6% das fontes que são utilizadas por pessoas são nascentes e 76,9% das fontes 

utilizadas pelos animais são nascentes ou riachos.  

Em Caçapava e Santa Branca, por sua vez, há um maior número de propriedades que 

possuem ambas as formas de captação, assim como menos propriedades que dependem 

exclusivamente de fontes superficiais. Nesses municípios apenas 39,5% das fontes que são 

utilizadas por pessoas são nascentes. Em relação às fontes utilizadas por animais, 52,2% e 

30,4% são nascentes ou riachos em Caçapava e Santa Branca, respectivamente.  

Nesse sentido, considerando-se as formas de captação de água, a maioria das 

propriedades visitadas em Cunha é mais vulnerável a variações climáticas, períodos de 

estiagem e maior demanda por água, ao contrário da maioria daquelas visitadas nos outros 

municípios. Caçapava, particularmente, está em situação mais favorável, na medida em que 

apresenta menor dependência de fontes superficiais.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                     
32

 A cacimba é o tipo de poço menos profundo. 
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Tabela 11. Número de fontes de água de acordo com seus usos nas propriedades rurais visitadas nos três 

municípios pesquisados. 

Fonte  Uso Caçapava Santa Branca Cunha Total 

Nascente Humano 3 2 12 17 

 Animal 5 3 1 9 

 Humano/Animal 8 11 7 26 

 Humano/Horticultura - - 2 2 

 Humano/Animal/Horticultura 1 - - 1 

 Humano/Animal/Alambique 1 - - 1 

 Humano/Animal/Limpeza - 1 - 1 

 Humano/Animal/Indústria - 1 - 1 

 Não utilizada(s) 2 - 2 4 

 Total 20 18 24 62 

      

Riacho Animal 5 7 10 22 

 Humano/Animal 3 - - 3 

 Humano/Animal/Horticultura 1 - - 1 

 Animal /Jardim - 1 - 1 

 Horticultura 2 - 3 5 

 Limpeza - 1 - 1 

 Não utilizada(s) 5 2 9 16 

 Total 16 11 22 49 

      

Lago Animal 7 1 1 9 

 Não utilizada(s) 1 - - 1 

 Total 8 1 1 10 

      

Represa Animal - 1 2 3 

      

Tanque Animal - 2 1 3 

      

Cacimba Humano 1 - 4 5 

 Animal - - 1 1 

 Humano/Animal/Horticultura 2 - - 2 

 Limpeza 1 - - 1 

 Total 4 - 5 9 

      

Poço Humano - 2 5 7 

 Humano/Animal 3 17 1 21 

 Humano/Animal/Horticultura 1 - - 1 

 Humano /Alambique - 1 - 1 

 Limpeza 1 - 1 2 

 Total 5 20 7 32 

      

Poço semi-artesiano Humano 3 1 - 4 

 Humano/Animal 2 - - 2 

 Total 5 1 - 6 

      

Poço artesiano Humano 3 1 2 6 

 Humano/Animal 7 1 - 8 

 Humano/Horticultura 1 - - 1 

 Total 11 2 2 15 

      

Serviço público abast. Humano 3 - - 3 

      

Total  72 56 64 192 
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Tabela 12. Número e frequência de propriedades rurais visitadas de acordo com as fontes utilizadas nos três 

municípios pesquisados. 

Fonte utilizada Caçapava 

(n=30) 

Santa Branca 

(n=30) 

Cunha 

(n=30) 

Total 

(n=90) 

Fontes superficial(is) e subterrânea(s) 19 (63,3) 17 (56,7) 9 (30) 45 (50) 

Apenas fonte(s) subterrânea(s) 5 (16,7) 3 (10) 3 (10) 11 (12,2) 

Apenas fontes superficiais 6 (20) 10 (33,3) 18 (60) 34 (37,8) 

Apenas 1 fonte superficial 3 (10) 9 (30) 11 (36,7) 23 (25,5) 

 

5.4.2. Alterações nas fontes de água das propriedades rurais 

O declínio da disponibilidade de água é uma das mudanças que os entrevistados 

observam nos três locais de estudo. Em relação à água captada por meio das fontes presentes 

nas propriedades rurais, os entrevistados relatam tanto alterações quantitativas como 

qualitativas. Algum tipo de alteração quantitativa, ou seja, relacionado com a redução de 

vazão
33

, é relatado em 47,4% das fontes citadas. Por outro lado, para um número semelhante 

de fontes, 47,9%, não há nenhum relato de algum tipo de alteração (Tabela 13). 

Apenas um entrevistado, em Caçapava, menciona piora na qualidade da água de um 

riacho, pois, de acordo com ele, o vizinho lança esterco de gado no curso d‟água. E em apenas 

quatro fontes houve melhoria na qualidade ou quantidade de água, todas em Caçapava. Nesses 

casos, as alterações ocorreram devido à manutenção ou estabelecimento de mata ciliar e o 

cercamento de nascente. 

Em Cunha, a redução de vazão, seja ela total ou parcial, de pelo menos uma fonte de 

água é relatada por todos os entrevistados. Em Santa Branca e Caçapava, 18 e 19 

entrevistados, respectivamente, relatam tais situações. Considerando-se apenas as fontes de 

água que são utilizadas, 26 entrevistados em Cunha, 17 em Santa Branca e 18 em Caçapava 

mencionam redução de vazão em pelo menos uma dessas fontes.  

 

 

 

                                                     
33

 As alterações na quantidade de água das fontes são descritas das seguintes formas: 1) reduções parciais e 

contínuas de vazões; 2) reduções parciais e contínuas de vazões e durante o período de escassez hídrica, em 2014 

e 2015; 3) reduções parciais de vazões durante o período de escassez hídrica, em 2014 e 2015 4) reduções totais 

de vazões durante o período de escassez hídrica, em 2014 e 2015; 5) reduções totais de vazões em período 

distinto daquele da escassez em 2014 e 2015.  
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Tabela 13. Número e frequência de fontes de água segundo o tipo de alteração percebida nas propriedades rurais 

visitadas nos três municípios pesquisados. (NA: não alterou) 

Fonte  Município/Nº fontes Quantitativa
 

Qualitativa Positiva NA
 

Nascente (CP) 20  13 (65) - 3 (15) 4 (20) 

 (SB) 18  9 (50) - - 9 (50) 

 (CN) 24  18 (75) - - 6 (33,3) 

Total 62 40 (64,5) - 3 (4,8) 19 (30,6) 

      

Riacho (CP) 16 12 (75) 1 (6,2) - 3 (18,7) 

 (SB) 11 8 (72,7) - - 3 (27,3) 

 (CN) 22 14 (63,6) - - 8 (36,4) 

Total          49 34 (69,4) 1(2,0) - 14 (28,6) 

      

Lago (CP) 8 3 (37,5) - 1 (12,5) 4 (50) 

 (SB) 1 - - - 1(100) 

 (CN) 1 1 (100) - - - 

Total          10 4 (40) - 1 (10) 5 (50) 

      

Represa (CP) - - - - - 

 (SB) 1 - - - 1(100) 

 (CN) 2 2 (100) - - - 

Total          3 2 (66,7) - - 1(33,3) 

      

Tanque (CP) - - - - - 

 (SB) 2 - - - 2 (100) 

 (CN) 1 - - - 1 (100) 

Total          3 - - - 3 (100) 

      

Cacimba (CP) 4 1 (25) - - 3 (75) 

 (SB) - - - - - 

 (CN) 5 2 (40) - - 3 (60) 

Total          9 3 (33,3) - - 6 (66,7) 

      

Poço (CP) 5 1 (20) - - 4 (80) 

 (SB) 20 6 (30) - - 14 (70) 

 (CN) 7 3 (42,8) - - 4 (57,2) 

Total          32 10 (31,2) - - 22 (68,8) 

      

Poço semi-artesiano (CP) 5 - - - 5 (100) 

 (SB) 1 - - - 1 (100) 

 (CN) - - - - - 

Total          6 - - - 6(100) 

      

Poço artesiano (CP) 11 - - - 11 (100) 

 (SB) 2 - - - 2 (100) 

 (CN) 2 - - - 2 (100) 

Total          15 - - - 15 (100) 

      

Serviço público abast. (CP) 3 - - - 3 (100) 

 (SB) - - - - - 

 (CN) - - - - - 

Total 3 - - - 3 (100) 

      

Total (CP) 72 30 (41,7) 1 (1,4) 4 (5,5) 37 (51,4) 

 (SB) 56 23 (41,1) - - 33 (58,9) 

 (CN) 64 40 (62,5) - - 24 (37,5) 

Total 196 93 (47,4) 1 (0,5) 4 (2,0) 94 (47,9) 
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Devido à maior dependência de fontes superficiais, em Cunha observa-se um número 

maior de fontes cujas vazões foram reduzidas. Nesse local, 62,5% de todas as fontes de água 

que foram mencionadas e 64,1% daquelas que são efetivamente utilizadas teriam sido 

alteradas, isto é, teriam tido suas vazões reduzidas total ou parcialmente. Por outro lado, em 

Santa Branca, o mesmo ocorreu em apenas 41,1% e 40,7% das fontes citadas e utilizadas, 

respectivamente. Em Caçapava, de forma semelhante, esse tipo de alteração ocorreu em 

41,7% das fontes que foram mencionadas e 43,7% das fontes que são utilizadas. 

Nos três municípios, na maioria das fontes que apresentou redução total ou parcial de 

vazão, as reduções não foram resultado do evento de escassez hídrica ocorrido em 2014 e 

2015. As percepções dos entrevistados indicam que tais alterações estão ocorrendo há alguns 

anos em 70% das fontes cujas vazões foram reduzidas em Caçapava, 60,9% destas mesmas 

fontes em Santa Branca e 57,5% destas fontes em Cunha. Ou seja, em grande medida, a 

diminuição da quantidade de água disponível nas propriedades rurais está sendo observada há 

algum tempo. 

 

5.4.3. Causas das alterações nas fontes de água das propriedades rurais 

Irregularidade de chuva e talvez o uso inadequado em relação ao terreno, de você não preservar beirada de rio, 

nascente. Eu acho que isso dá uma alterada boa também. (CP21, 47, produtor rural) 

 

Pra nóis aqui o maior culpado, o vilão nosso, é o eucalipto, porque quando não tinha eucalipto tinha água. 

(SB23, 57, aposentado urbano) 

 

No meu pensamento é a braquiária, porque ela bate e escorre, ela é muito grudada na terra, eu acho que é isso. 

Chove e escorre tudo, vai embora. Antigamente não tinha tanta braquiária, era o tal de capim melado que a turma 

tratava. O capim melado deixa a terra sorta, fácil do cê lidá. A terra fica mais fofa, mais no jeito do cê lidá, eu 

acho que a água penetra mais. É o braquiária que deu uma fracassada nas água.  (CN21, 48, lavrador) 

 

Entre as alterações observadas nas fontes de água presentes nas propriedades rurais, 

predominam as reduções de vazão, as quais ocorreram ou estão ocorrendo em 47,4% das 

fontes citadas. As principais causas atribuídas a tais alterações quantitativas são: mudanças 

nos padrões de precipitação (redução ou irregularidade de chuvas); temperaturas mais altas 

(clima mais quente); plantios de eucalipto; ausência de vegetação devido ao desmatamento; 

capim braquiária; ausência de proteção das nascentes e poços para captação de água em 

chácaras. Apenas um entrevistado em Caçapava e uma entrevistada em Cunha afirmam 

desconhecer a(s) causa(s) das alterações das fontes (Tabela 14). 

 

 

 



85 
 

Tabela 14. Número e frequência de entrevistados de acordo com a classificação de suas percepções sobre as 

causas das reduções de vazão nas fontes de água localizadas nas propriedades rurais visitadas nos três 

municípios pesquisados. 

Causa Caçapava 

(n=19) 

Santa Branca 

(n=18) 

Cunha 

(n=30) 

Total 

(n=67) 

Mudanças em precipitação ou  clima 8 (42,1) 9 (50) 21 (70) 38 (56,7) 

Plantios de eucalipto 9 (47,4) 9 (50) 9 (30) 27 (40,3) 

Ausência de vegetação 2 (10,5) 2 (11,1) 5 (16,7) 9 (13,4) 

Capim braquiária  - - 5 (16,7) 5 (7,5) 

Nascentes desprotegidas 2 (10,5) - 2 (6,7) 4 (6,0) 

Poços em chácaras 1 (5,3) 1 (5,5) - 2 (3,0) 

Outras* 2 (10,5) - 1 (3,3) 3 (4,5) 

Não sabe 1 (5,3) - 1 (3,3) 2 (3,0) 

* assoreamento; rodovia; desorganização da natureza 

 

Todas as causas atribuídas às reduções das vazões das fontes de água, com exceção 

daquelas relacionadas à chuva e ao clima, referem-se a usos do solo e a práticas que, segundo 

os participantes, podem ser encontrados em outras propriedades rurais e não naquelas onde 

eles estão. Nos três locais, as mudanças nas chuvas e no clima, os plantios de eucalipto e a 

ausência de vegetação são percebidos como fatores que alteraram as fontes de água nas 

propriedades onde estão os participantes.   

Em Cunha, local onde todos os entrevistados percebem diminuição nas vazões, a 

causa mais mencionada é a redução das chuvas e/ou aumento da temperatura. Os plantios de 

eucalipto são a segunda causa mais mencionada e entre os nove entrevistados que os apontam, 

sete estão em propriedades rurais próximas de plantio.  

A ausência de vegetação, mencionada nos três municípios, e a presença de capim 

braquiária, mencionada apenas em Cunha, também são fatores responsáveis pela redução da 

água disponível nas fontes. A ausência de proteção de nascentes (“não preservam nascente”; 

“roçam na nascente”) é percebida em Cunha e Caçapava. 

Em Caçapava e em Santa Branca, onde 19 e 18 entrevistados, respectivamente, 

percebem que ocorreu ou está ocorrendo diminuição nas vazões de fontes de água, as 

mudanças nas chuvas e/ou no clima assim como os plantios de eucalipto são vistos como as 

principais causas. Em relação aos plantios de eucalipto, todos os entrevistados em Caçapava e 

cinco dos nove entrevistados em Santa Branca que os percebem como uma causa estão em 

propriedades rurais próximas de plantios.  Nesses municípios, os poços localizados em 

chácaras também são apontados como um fator de redução das vazões. 
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5.4.4. Usos do solo e práticas que podem interferir na situação da água nos 

territórios rurais 

 

Aqui o pessoal até são consciente. Todas as nascente tem uma restinga.  

 (CN28, 68, pecuarista) 

 

 Onde a gente mexe com plantação é fora das nascentes. É onde não dá erosão. Eu acho que não 

atrapalha não. (SB10, 21, produtor rural) 

 

A pastagem mantém a terra do jeito que é. É só o eucalipto mesmo que eu sei que influi na água. Aqui não influi 

porque tem pouco. (CP1, 54, trabalhador rural) 

 

De acordo com a maioria dos entrevistados, 20 em Cunha e Santa Branca e 19 em 

Caçapava, usos do solo ou práticas presentes em outras propriedades rurais podem causar 

algum tipo de interferência na água. Grande parte das interferências mencionadas pode 

prejudicar as vazões e a qualidade da água, outras, por outro lado, podem gerar efeitos 

benéficos. Nesse sentido, 56 entrevistados apontam pelo menos um uso do solo ou prática 

presente em outras propriedades rurais que poderia prejudicar as fontes de água (Tabela 15). 

Apenas um entrevistado em Caçapava e dois em Cunha apontam apenas práticas benéficas, as 

quais estão relacionadas com a proteção de nascentes e riachos. 

 

Tabela 15.  Número e frequência de entrevistados de acordo com as possíveis interferências negativas das outras 

propriedades rurais na água nos três municípios pesquisados. 

Possível interferência  Caçapava 

(n=18) 

Santa Branca 

(n=20) 

Cunha 

(n=18) 

Total 

(n=56) 

Plantios de eucalipto  10 (55,5) 19 (95) 12 (66,7) 41(73,2) 

Chácaras 4 (22,2) 1 (5) - 5 (8,9) 

Plantios de cana-de-açúcar 2 (11,1) - - 2 (3,6) 

Esgoto ou esterco 3 (16,7) - - 3 (5,3) 

Capim braquiária ou pastagem - - 5 (27,8) 5 (8,9) 

Retirada de vegetação - - 3 (16,7) 3 (5,3) 

Agrotóxico ou adubo - - 4 (22,2) 4 (7,1) 

Pisoteio de gado em nascente - 1 (5) 1 (5,5) 2 (3,6) 

Outra(s) negativa(s)
* 

4 (22,2)
 

- - 4 (7,1) 
* rodovia; canalização de nascentes para construção de condomínio; aterramento de lagos para construção de campo de 

aviação; ausência de área de preservação permanente; plantios próximos às nascentes; aração com trator em aclive 

 

Plantios de eucalipto, nos três municípios e principalmente em Santa Branca, são 

vistos como a principal possível interferência nas fontes de água dos territórios, pois podem 

prejudicar suas vazões. Entre aqueles que os mencionam, a maioria está em propriedades 

rurais próximas de plantios, oito em Caçapava e Cunha e 12 em Santa Branca. 

Outros usos do solo, segundo os entrevistados, também podem gerar prejuízos à 

água. As chácaras, uso do solo mais recente em Caçapava e Santa Branca, gerariam aumento 
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no consumo de água devido ao aumento populacional. Os plantios de cana, presentes apenas 

em Caçapava, por serem monocultura ou implantados sem orientação técnica, também 

poderiam prejudicar. E o capim braquiária, por usa vez, é visto por algumas pessoas em 

Cunha como uma possível interferência, pois reduziria a taxa de infiltração da água da chuva 

no solo. 

O lançamento de esgoto e esterco bovino nos cursos d‟água, em Caçapava, a retirada 

de vegetação e o uso de insumos químicos tais como agrotóxicos e adubos, em Cunha, e o 

pisoteio de gado em nascentes em Santa Branca e Cunha são práticas adotadas em algumas 

propriedades rurais que também podem prejudicar a situação da água nos territórios.  

Em relação às interferências que os próprios entrevistados causam nas fontes de 

água, apenas três deles, em Caçapava, afirmam que suas práticas podem gerar danos.  

Segundo eles, “de alguma forma interfere para piorar.[...] eu estou retirando uma quantidade 

de água de um local que já tem pouca água” (utiliza água do riacho na horticultura); “a fossa 

séptica  pode prejudicar a água, talvez não a nossa, mas a do vizinho” (propriedade que é 

apenas local de residência); “a braquiária parece desidratar o solo formando impedimento 

para infiltrar a água, mas procuro adequar os procedimentos para amenizar os efeitos 

negativos” (propriedade onde há alambique, cultivo de cana para produção de cachaça e 

pecuária de corte). 

Por outro lado, 10 entrevistados em Caçapava e 11 em Cunha afirmam que geram 

benefícios às fontes de água predominantemente por meio de práticas como o cercamento de 

nascentes e o plantio de árvores próximo a elas. Outros 22 entrevistados afirmam que não 

interferem nas fontes de água, seja de forma positiva ou negativa, mas complementam suas 

respostas a fim de deixar claro que eles não geram danos. Nesse sentido, afirmam que suas 

atividades produtivas possuem baixo potencial para causar prejuízos à água, que as atividades 

são conduzidas de uma forma que não causa prejuízos ou que eles adotam medidas que 

protegem nascentes e riachos.  

Portanto, a maioria dos entrevistados aponta usos do solo e práticas em propriedades 

rurais próximas que causam danos às fontes de água e poucos mencionam que suas práticas 

ou usos do solo podem prejudicar. Pelo contrário, alguns participantes afirmam que nas 

propriedades em que estão são gerados benefícios à água e outros alegam que nem danos e 

nem benefícios à água são nelas gerados. 
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5.4.5. Prejuízos gerados pelas alterações nas fontes de água das propriedades 

rurais 

Tinha um pocinho ali que secou, eu fiquei sem água. A menina minha era novinha, mas eu sofri tanto sem água. 

Essas coisa [furar poço] fica cara pra gente. Você sabe, serviço é difícil, aí a gente tem filho. É uma luta pra 

gente da roça.  (CN26, 40, dona de casa) 

 

A seca me deu 50 mil de prejuízo ano passado, por causa da banana. Na banana, 95% é água. Tive prejuízo forte. 

Banana produz o ano inteiro, na época das águas ela produz mais, na época da seca, menos. Se dá seca um mês, 

dois meses, tudo bem, mas nós tivemos um prazo longo sem chuva. E as poucas chuvas que vieram foram 

insuficientes. (SB30, 61, bananicultor)   

 

Minas secaram bem. Prejudicou a dessedentação do gado. Agora uso a água do artesiano para o gado. (CP5, 83, 

pecuarista e aposentado urbano) 

 

 

Apesar de a maioria dos entrevistados em todos os três municípios perceber que 

ocorreu ou está ocorrendo alteração quantitativa nas fontes de água localizadas nas 

propriedades rurais, apenas 10 indivíduos em Cunha, oito em Santa Branca e sete em 

Caçapava relatam que tiveram prejuízos advindos dessa mudança. Entretanto, alguns daqueles 

entrevistados que não tiveram prejuízo afirmam que adotaram estratégias para contornar as 

limitações impostas pela menor disponibilidade hídrica.  

Nesse sentido, as seguintes práticas, consideradas prejuízos para alguns e estratégias 

para outros, foram adotadas frente à redução de vazões das fontes: obtenção de água em locais 

ou fontes que não são utilizados cotidianamente para o abastecimento, tais como a sede 

municipal, poços, nascentes e riachos; construção de poços e aprofundamento daqueles já 

existentes devido ao rebaixamento do lençol freático e redução no uso da água. Além disso, 

também são mencionados prejuízos nas atividades agrícolas e pecuárias advindos tanto da 

redução de vazão de fontes de água como da redução das chuvas. 

Em Cunha, devido ao maior número de indivíduos que relatam reduções nas vazões, 

mais prejuízos e estratégias são mencionados. Nesse município, a busca por água em outros 

locais ou em outras fontes superficiais, assim como a construção ou aprofundamento de poços 

são as práticas mais adotadas.   
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5.4.6. Soluções para as alterações nas fontes de água das propriedades rurais 

Cê pega esse Paraíba aqui, ele ficava o ano inteiro repleto. Cê olha agora tem um metro e meio de barranco, é ele 

que abaixou. Todos os rio hoje que a gente conhece diminuiu 25, 30%. Isso aí só ocês que estuda pra dá um 

jeito, nóis num dá jeito não. O que o pessoal fala muito é desmatamento. Aqui não tem muito. A gente tem 

[mata]. Eu tenho seis ITR, cada ITR tem mais ou menos a reserva, agora floresta enorme não tem mais, o pessoal 

desmancharam tudo.  (CN28, 68, pecuarista) 

 

 

Reduções na disponibilidade hídrica são observadas em 19 propriedades em 

Caçapava, 18 em Santa Branca e 30 em Cunha. A fim de mudar essas situações, 13 

entrevistados em Caçapava, 11 em Santa Branca e 21 em Cunha apontam pelo menos uma 

solução (Tabela 16). Todas elas estão organizadas em classes que refletem o principal aspecto 

que deveria ser de alguma forma alterado: plantio de eucalipto, vegetação, curso d‟água, 

chuva e outros (Quadro 4).  

 

Tabela 16. Número e frequência de entrevistados de acordo com a classificação de suas opiniões sobre as 

soluções para a redução de vazões de fontes de água das propriedades rurais nos três municípios pesquisados. 

Classes de soluções Caçapava 

(n=13) 

Santa Branca 

(n=11) 

Cunha 

(n=21) 

Total 

(n=45) 

Plantio de eucalipto 5 (38,5) 3 (27,3) 3 (14,3) 11 (24,4) 

Vegetação - - 4 (19) 4 (8,9) 

Curso d‟água 4 (30,8) 4 (36,4) 10 (47,6) 18 (40) 

Precipitação 1 (7,7) 4 (36,4) 5 (23,8) 10 (22,2) 

Outras 5 (38,5) - 3 (14,3) 8 (17,8) 

 

Algumas das principais soluções apresentadas, principalmente em Cunha, onde todos 

percebem reduções nas vazões de fontes de água localizadas nas propriedades rurais, é a 

adoção de medidas que protejam os cursos d‟água por meio do plantio de árvores próximo às 

nascentes e o cercamento das nascentes. O plantio de árvores em outros locais também é 

mencionado em Cunha como uma solução, e nos três municípios o aumento dos índices 

pluviométricos é visto como algo que poderia melhorar a disponibilidade hídrica.  

Em relação ao plantio de eucalipto, o único uso do solo mencionado nas soluções 

para o problema da redução das vazões nos três locais de estudo, 11 participantes apontam 

mudanças que deveriam ocorrer a fim de sanar seu efeito negativo nas vazões. Entre eles, oito 

estão em propriedades rurais próximas de plantio de eucalipto. 

De acordo com alguns deles, não deveria haver grandes áreas plantadas com 

eucalipto ou plantios próximos a nascentes. Outros demonstram reprovação apontando que as 

árvores deveriam ser retiradas, e segundo um entrevistado, esse é um uso do solo que deveria 

ser proibido. Outro entrevistado aponta que o poder público deveria fiscalizar a empresa 

responsável pelos plantios em relação à manutenção de áreas de preservação permanente, e de 
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acordo com outro participante, a empresa deveria conduzir os plantios conforme a 

disponibilidade hídrica, ou seja, atribui à empresa a resolução do problema. 

 
Classes de soluções Falas dos entrevistados 

Plantio de eucalipto “plantação muito próxima a ela [nascente que secou]”; “está muito perto [de 

nascente]”; “proibir eucalipto”; “não plantar muito eucalipto”; “tirar o eucalipto”;“o 

eucalipto devia respeitar mais a área de app
*
, plantar, respeitar o limite”;“porque que 

a [empresa] não faz um estudo pra ver quantidade de água tem ali pra ela poder 

plantar eucalipto”;“tem que diminuir um pouco esses eucaliptos”;“plantou [eucalipto] 

muito perto da água, da nascente”; “eles não vão tirar o eucalipto”; “o governo 

fiscalizar [empresa]”; “não tem nada que absorva uma quantidade de água, a não ser 

o plantio de eucalipto, que eu sei” 

 

Vegetação “plantar árvore, reflorestar”; “tem que ter reflorestamento e preservação, porque tá 

muito escasso os mato”;“plantar mais árvores”;“não cortar as árvores”; “plantar mais 

árvores”;“voltar as matas, onde tem mato chove mais, daí mantém a água” 

Curso d‟água “proteção das nascentes”; “preservar nascentes, cabeceiras, adensar vegetação de 

nascentes, cabeceiras”; “app nas nascentes e riachos”; “plantar árvores nas nascentes 

e cercar”; “plantar árvores na beira de água”; “fazer uma mata ciliar”; “eu acho que 

tinha que ter um replantio, melhorar as nascentes já resolveria um grande problema”; 

“proteger nascente”; “cercar [...] cobrir a nascente”; “fechar as nascentes”; “deixar 

formar [crescer mato nas nascentes]”;“plantando, preservando as nascentes, 

cercando”; “plantar árvore nas nascentes de novo”; “reflorestar as nascentes”; 

“preservar as cabeceira das águas”; “preservar nascentes”; “não pode roçar os mato, 

porque daí fica muito aberto as mina de água”; “pessoal não deixar o gado ir na beira 

do rio pra beber água”;  “não sujar o rio” 

 

Precipitação “tem que chover”; “se chover melhora”;“tem que chover mais”;“tem que chover, a 

terra é cheia de buraco, vai sair a água que é do lençol, ela vai subir, vai sair”;   

“chuva melhora”; “se voltar a chover melhora muito”;  “mais chuva” 

Outras “o governo fiscalizar os grande [proprietário rural e empresa]”; “fazer lago na 

propriedade”;“fazer um manejo adequado do solo, plantios em curva de nível, fazer 

um programa de manutenção das estradas”; “disciplinar a perfuração de poços”; 

“conscientização das pessoas e uma maior fiscalização”; “conscientizar e dar 

incentivo financeiro para o agricultor”; “diminuir a poluição dos carros e 

fábricas”;“clima deveria melhorar também, está muito quente” 

 

Quadro 4. Classificação das soluções mencionadas pelos entrevistados para a redução das vazões das fontes de 

água das propriedades rurais visitadas nos três municípios pesquisados. (*app: área de preservação permanente) 

 
 

5.5. Eucaliptocultura para fins industriais: relações e compreensões 

5.5.1. Contato com a eucaliptocultura para fins industriais 

Com o propósito de compreender a relação que os entrevistados possuem com a 

eucaliptocultura para fins industriais, um uso do solo reconhecido por muitos deles, assim 

como seus pontos de vista sobre as empresas associadas com esse uso do solo, procurou-se 
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apreender o tipo de contato que existe entre eles e as empresas, inclusive a existência de 

membros familiares que trabalham nelas, e suas opiniões sobre elas
34

. 

Apenas 17 entrevistados, dos quais 14 encontram-se em propriedades localizadas 

próximas de plantio de eucalipto, já tiveram contato com empresas associadas à 

eucaliptocultura para fins industriais, oito em Caçapava, seis em Santa Branca e três em 

Cunha. A maioria dos contatos ocorreu com empresas terceirizadas antes do início de alguma 

atividade relacionada com os plantios, principalmente na época da colheita das árvores, ou 

seja, quando um funcionário informa que as árvores de eucalipto serão cortadas e sua madeira 

será transportada. Segundo um desses entrevistados: “Eles comunicam que vão cortar, 

comunicam que vão plantar e é tudo isso que se faz com os vizinhos. Eles avisam, nós vamos 

colher, vamos matar as formigas do entorno” (SB24, 75, aposentado urbano). 

Outras formas de contato menos citadas são o conhecimento de pessoas que 

trabalham nas empresas, a compra de parte de propriedade rural pertencente à empresa que 

produz celulose, o recebimento de proposta de arrendamento da propriedade para plantio de 

eucalipto pela empresa que produz celulose e a permissão para o estacionamento de máquinas 

na propriedade rural. 

Apenas três entrevistados, dois em Santa Branca e um em Cunha possuem 

atualmente em suas famílias pessoas que apresentam vínculos empregatícios com empresas 

relacionadas com a eucaliptocultura. São funcionários de empresas que são terceirizadas pela 

empresa que produz celulose para a execução de atividades como o plantio de mudas, a 

aplicação de adubo e agrotóxico, a colheita das árvores, entre outras. 

A esse respeito, uma entrevistada que reside em propriedade que fornece leite para 

cooperativa, comenta sobre o trabalho do filho: “Ele planta e colhe com a máquina. Disse que 

tá muito fraco também. Ele disse que tá querendo arrumar um sítio para ele olhar na roça. 

Eucalipto não tá muito bom. Ele trabalha muito e ganha pouco” (SB19, 69, dona de casa). Por 

outro lado, um entrevistado que administra um pesqueiro em propriedade arrendada próxima a 

um plantio de eucalipto, ao afirmar que nenhum parente trabalha  na eucaliptocultura, tece 

críticas à atividade: “Ninguém da região trabalha nela. Por isso que eu falo pra você que não 

agrega nada pra gente, não agrega nada. Porque o cara vem de fora, planta. Traz funcionário 

de fora, colhe, vai embora. Como eu falei, nem desconto no papel eu tenho pra comprar” 

(CP13, 39, comerciante rural). 

                                                     
34

 Os entrevistados consideram em suas respostas tanto a empresa que é responsável pelos plantios de eucalipto, 

ou seja, que utiliza o eucalipto como matéria prima para a produção de celulose, quanto as empresas que são 

terceirizadas por ela para realizar as atividades de plantio de mudas, tratos culturais, corte de árvores e transporte 

de madeira.   
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Apesar de atualmente não possuírem algum parente que trabalha na eucaliptocultura, 

dois entrevistados em Cunha e um em Santa Branca possuem parentes que já trabalharam em 

atividades relacionadas com os plantios. Segundo um deles:  

 

A primeira plantação de eucalipto aqui foi em 75. É que foi na formatura 

do meu irmão. Ele se formou em 75 e como pra formatura a gente tinha que comprar 

uma roupa boa, ele veio trabalhar uns dias antes pra comprar uma roupa pra fazer a 

formatura dele. Por isso que eu lembro bem de 75. Ele saía daqui e andava uns 10 

quilômetros pra ajudar no plantio, pra trabalhar no plantio. Era Papel Simão (SB30, 

61, bananicultor). 

 

Além desses tipos de contato, sete entrevistados já trabalharam em atividades 

relacionadas com os plantios de eucalipto. A maioria deles está em propriedades rurais 

localizadas em Santa Branca e trabalhou em empresas terceirizadas para executar atividades 

tais como plantio de mudas, aplicação de adubo e agrotóxico, corte de árvores e transporte da 

madeira.  

Entre eles também há um entrevistado que atualmente é proprietário de um 

alambique, mas já trabalhou como técnico em mecânica na Papel Simão, empresa que 

produziu celulose e papel em Jacareí entre 1958 e 1992. Outro indivíduo que atualmente é 

comerciante rural e pecuarista, já foi empreiteiro da Votorantim Celulose e Papel, empresa 

que adquiriu a Papel Simão em 1992. Ele contratava mão-de-obra para trabalhar nos plantios 

de eucalipto. 

Outro tipo de relação que existe entre pessoas próximas a alguns entrevistados e a 

eucaliptocultura envolve a venda e o arrendamento de propriedades rurais para a empresa que 

produz celulose. Nas famílias de dois entrevistados em Caçapava e de um entrevistado em 

Cunha há pessoas que venderam propriedades, e uma entrevistada em Caçapava possui irmã 

que arrenda a propriedade para o plantio de eucalipto. 

 Outras situações vivenciadas por três participantes em Santa Branca também 

revelam mais um tipo de convívio que pode ser estabelecido com a empresa. De acordo com 

eles, a empresa apoia projeto de apicultura de uma associação de apicultores e desenvolve 

atividades que auxiliam na divulgação das suas práticas junto a escolas e em um local criado 

por ela denominado Núcleo de Educação Ambiental
35

. Essas práticas evidenciam que a 

atuação da empresa que produz celulose vai além do cultivo de eucalipto. 

                                                     
35

 Segundo relatório de sustentabilidade de 2010 da empresa, o Núcleo de Educação Ambiental “desenvolve o 

Programa de Educação Ambiental e Relacionamento com a Comunidade (Pearc), que abrange atividades 
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5.5.2. Opiniões sobre empresa responsável pelos plantios de eucalipto 

Ao serem instigados a emitir opinião sobre a empresa que “planta o eucalipto”, os 

entrevistados mencionaram aspectos relativos à empresa que possui uma unidade industrial no 

município valeparaibano de Jacareí-SP e utiliza a madeira do eucalipto como matéria prima 

para a produção de celulose, assim como a outras empresas que são terceirizadas por ela. 

Entretanto, prevalece entre eles a compreensão de que o conjunto de atividades que são 

executadas pelas empresas terceirizadas faz parte da atuação da empresa que produz celulose, 

a qual, em última instância, é a responsável pelos plantios. Portanto, considera-se que as 

opiniões se referem a essa empresa.     

Os variados pontos de vista a respeito da empresa são classificados como favoráveis, 

desfavoráveis ou mistos. São favoráveis as opiniões que apresentam aspectos positivos da 

empresa e desfavoráveis aquelas que apresentam aspectos negativos. As opiniões que 

apresentam tanto aspectos positivos quanto negativos da empresa são identificadas como 

mistas (Quadros 5, 6, 7). 

Emitiram algum tipo de opinião 35 participantes, sendo que o restante afirma 

desconhecer a empresa ou não possuir alguma opinião sobre ela. A maioria possui opiniões 

favoráveis e em Santa Branca, ao contrário dos outros municípios, há pessoas que em suas 

opiniões consideram tanto aspectos positivos quanto aspectos negativos gerados pela empresa, 

isto é, apresentam uma avaliação mais ponderada (Tabela 17). 

 

Tabela 17. Número e frequência de entrevistados de acordo com a classificação de suas opiniões sobre a empresa 

responsável pelos plantios de eucalipto nos três municípios pesquisados. 

Opinião Caçapava 

(n=15) 

Santa Branca 

(n=12) 

Cunha 

(n=8) 

Total 

(n=35) 

Favorável 9 (60) 4 (33,3) 3 (37,5) 16 (45,7) 

Desfavorável 6 (40) 2 (16,7) 5 (62,5) 13 (37,1) 

Mista - 6 (50) - 6  (17,1) 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                   
diversas como a capacitação de professores para o tema da sustentabilidade, palestras ambientais para crianças e 

jovens, exibição de filmes, implantação de trilhas ecológicas e cursos de educação no trânsito. ” Fonte: 

http://www.fibria.com.br/rs2010/pt/social/social_comunidades_educacao.html 
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Opinião Falas dos entrevistados 

Favorável “é do Antônio Ermírio de Moraes, muito correto no pagamento dos impostos”; “o Antônio 

Ermírio declarou isso uma vez, que ele podia falar do resto, porque ele era o cara que mais 

pagava imposto no Brasil”; “isso aí é Antônio Ermírio de Moraes, ninguém pode falar mal” 

 

“empresa boa”; “muito rica e forte” 

 

 “tem uma boa política de vizinhança que funciona bem”; “são bons vizinhos”; “se você 

precisa de alguma madeira e pede, eles fornecem”; “quando o eucalipto já tá maior, teve uma 

época que soltamos o gado aqui”; “tem relato de vizinho que precisou de um trator porque 

caiu uma vaca numa valeta e não levantava, os cara mandaram tirar”; “eles pagam tudo 

[arrendamento]” 

 

“são muito atenciosos [...] Quando eles vão cortar primeiro eles passam avisando que vão 

cortar, dão cartilha [...] arrumam toda a estrada bem arrumadinha”; “cuida realmente da 

estrada”;“mantém a rua aqui arrumada” 

 

“boa empresa pra trabalhar”; “dá muito emprego” 

 

“possui elevado padrão técnico, funcionários atenciosos, técnicos prestativos e atenciosos” 

 

 “tem um marketing positivo de tentar amenizar os efeitos buscando tecnologias pra proteção 

das nascentes”; “esse negócio de eucalipto com o tempo volta as águas [...] eles fazem tudo 

cientificamente mesmo” 

 

“não atrapalham não, certo, são espertos” 

 

Desfavorável “não são pessoas que defendam o meio ambiente”; “degrada o terreno [...] consome muito 

nutriente do solo” 

 

“conforme for a quantidade plantada tem que haver umas áreas mais propícias para isso aí 

que não tem nada a ver com rio, com lago, com nascente”; “podia favorecer alguma coisa 

essa parte de mina d‟água [...] só que ela dá o plantio de eucalipto como madeira nativa”; 

“vai secando as águas numa área nobre” 

 

“não emprega pessoas do município”; “não gera emprego” 

 

“tem que ter um melhor regimento de como eles podem plantar e onde eles podem plantar, 

manejo e tudo mais”; “inadmissível [..] que coloque só eucalipto em uma fazenda, tem que 

ter uma diversidade, uma sustentabilidade, porque até os animais sentem” 

 

Quadro 5. Classes de opinião a partir das falas dos entrevistados sobre a empresa responsável pelos plantios de 

eucalipto em Caçapava. 
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Opinião Falas dos entrevistados 

Favorável “é boa”; “eu trabalhei nela, foi muito boa”; “muito boa, forte” 

 

 “ela é do Antônio Ermírio, ele era um cara muito dedicado ao país, às causas populares” 

 

“há necessidade do eucalipto. Como é que você vai limpar a bunda se não tiver papel?”; “é 

uma forma de ganhar dinheiro” 

 

Desfavorável “arrebenta com as água tudo”; “acabou com a água” 

 

Mista “Como empresa pra funcionário eu acredito que ela não é ruim, né, até porque a gente não 

pode ser ruim porque você precisa de um marketing, de um ISO, eu acho que ela é idônea 

pra funcionário. Ela peca só nessa parte que eu falei pra você, ela peca na parte do meio 

ambiente, natureza, que eu acho que ela poderia dar um pouquinho mais né.”  

 

“É uma empresa nacional, do Antônio Ermírio de Moraes, não tenho nada contra eles 

plantarem as coisas deles. Mas tenho as minhas restrições contra a água aí né. Em vez de 

plantar eucalipto bem na divisa podia plantar numa distância um pouco maior.” 

 

 “Eu não tenho o que dizer, porque se a gente fala que a empresa prejudica, mas por um lado 

e ajuda por outro, porque dá emprego também né, então às vezes tá prejudicando um lado 

que no caso seria a nossa água, mas tá dando emprego pro pessoal daqui, porque aqui na 

nossa região não tem emprego. Porque o que tem aqui? É eucalipto. Eucalipto, fazenda né.” 

 

 “Acho que teriam que conservar mais as nascentes, porque eles também dá emprego pro 

pessoal aí né, necessitam dela, mas eu acho que se conservasse as nascentes já resolveria 

bastante.”  

 

“Eles são prestativos no que eles destroem [consertam cercas e fios de eletricidade que são 

danificados durante a colheita e transporte]. Como eles são usuários da estrada eu acho que 

eles deveriam dar manutenção. [Quando] vai tirar [as árvores] vem e passa a máquina, 

arruma, fica aquele show. Mas as carretas são muito pesadas. Quando eles estão terminando 

a estrada tá destruída de novo. E vão embora.” 

 

“É uma firma muito boa, muito respeitada, eu não tenho que falar mal. Quando ela vai tirar 

a madeira das fazendas, mantém a estrada melhor que a prefeitura [...] a prefeitura não tem 

condição financeira de arrumar, eles têm condição de arrumar, tem dinheiro. Quando eles 

vão tirar a madeira todo mundo fica contente, porque ela arruma a estrada. Então, eu só 

tenho que elogiar ela, porque ela arruma a estrada. Ela comprou as fazendas grandes, mas 

ela arruma a estrada, então eu não posso criticar ela jamais, é uma empresa muito boa.” 

 

Quadro 6. Classes de opinião a partir das falas dos entrevistados sobre a empresa responsável pelos plantios de 

eucalipto em Santa Branca. 
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Opinião Falas dos entrevistados 

Favorável  “boa vizinha” 

 

“ofereceu emprego pro meu filho” 

 

“faz cerca em todas as propriedades”; “arrumam estrada” 

 

“ela tem uma reserva de mata, beira de rio”; “tentam preservar o máximo a natureza” 

 

Desfavorável “estragou, acabou a água”; “vê se plantava menos [porque prejudicou água]”; “só tá 

estragando [a água]” 

 

“não tem nenhum funcionário, quando eles precisam, eles trazem da cidade, eles não pegam 

pessoa daqui”; “não tem emprego pro filho da gente” 

 

“aquelas máquina deles cortando a noite inteira [...] é horrível”; “onde nós ia ligar aqui, que 

é o mais fácil, carcaram caixa de abelha agora” 

 

“prejudica as estradas, acabaram com a estrada. Arrumam a estrada, mas depois que colhem, 

fica ruim, só arruma quando vai colher de novo” 

 

Quadro 7. Classes de opinião a partir das falas dos entrevistados sobre a empresa responsável pelos plantios de 

eucalipto em Cunha. 

 

Com relação à proximidade de plantios de eucalipto, entre os 16 participantes que 

emitem opinião favorável à empresa, 11 estão em propriedades rurais próximas de plantios. 

Entre aqueles que emitem opinião desfavorável, sete estão em propriedades próximas e seis 

estão em propriedades distantes dos plantios. Apenas um entre os cinco participantes que 

emitem opiniões mistas, ou seja, que citam aspectos positivos e negativos da empresa, está em 

propriedade próxima de plantio (Tabela 18). 

 

Tabela 18. Número e frequência de entrevistados que estão em propriedades próximas e distantes de plantios de 

eucalipto de acordo coma classificação de suas opiniões sobre a empresa responsável pelos plantios de eucalipto 

nos três municípios pesquisados. 

Opinião Próximo 

(n=19) 

Distante 

(n=16) 

Total 

(n=35) 

Favorável 11 (57,9) 5 (31,2) 16 (45,7) 

Desfavorável 7 (36,8) 6 (37,5) 13 (37,1) 

Mista 1 (5,3) 5 (31,2) 6 (17,1) 

 

Entre os diversos argumentos utilizados para emitir opinião sobre a empresa, são 

comuns aos três locais de estudo os argumentos relacionados aos temas: transporte de 

madeira, geração de emprego e efeito dos plantios na água. A respeito do tema “transporte de 

madeira”, os elogios referem-se às melhorias que são realizadas nas estradas rurais antes do 

início da passagem de caminhões que transportam a madeira logo após a colheita das árvores. 
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E as críticas voltam-se para o final do transporte da madeira, quando as estradas permanecem 

em más condições.  

Em relação ao tema “geração de emprego”, há argumentos segundo os quais a 

empresa gera ou não gera empregos. O efeito dos plantios de eucalipto nas vazões de água 

também é um dos argumentos utilizados pelos entrevistados, nos três municípios, para criticar 

a empresa. Entretanto, em Caçapava, um entrevistado afirma que a empresa, por meio de 

“tecnologias”, busca mitigar tais efeitos.  

Opiniões contrastantes são verificadas em relação à proteção de cursos d‟água. Um 

entrevistado em Santa Branca menciona que não há conservação adequada das nascentes 

localizadas nos plantios e outro, em Cunha, afirma que há vegetação em margem de rio no 

local do plantio. 

Entre outros argumentos utilizados para apoiar as opiniões, é importante destacar as 

menções a Antônio Ermírio de Moraes, empresário que administrou o grupo Votorantim, do 

qual faz parte a empresa que produz celulose a partir do eucalipto e que possui uma unidade 

industrial no município valeparaibano de Jacareí-SP. Tanto em Caçapava como em Santa 

Branca, alguns entrevistados atribuem a ele características positivas. De uma forma geral, a 

existência de opiniões divergentes indica a ausência de consenso em relação à empresa. 

 

5.5.3. As representações sociais da eucaliptocultura 

Entre os participantes, de uma maneira geral, os plantios de eucalipto são conhecidos 

como uma atividade que mudou o uso do solo nos territórios rurais. Seu estabelecimento 

ocorreu predominantemente em propriedades rurais que tinham como atividade econômica 

principal a pecuária leiteira, como ressaltam os trechos reproduzidos a seguir: 

 

Aqui era uma bacia leiteira muito grande, no Vale do Paraíba inteiro, aí 

acabou entrando eucalipto. Essas áreas mais altas todas hoje praticamente estão com 

eucalipto. Aquelas fazendas antigas que eram produtoras de leite hoje estão 

arrendadas para eucalipto, aqueles arrendos de 20 anos (CP24, 53, administrador da 

propriedade). 

 

Quem tinha fazenda maior não conseguiu mexer devido ao baixo preço do 

leite. Um pouco foi falta de profissional também, [...] acabou parando com o leite. 

As firmas de eucalipto vieram e comprou. A Fibria engoliu né, então virou muito 

eucalipto (SB22, 33, administrador da propriedade). 
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Quando eu era nova tinha muita lavoura, milho e feijão nesse eucalipto. 

De primeira, o povo plantava muito nesse campo de eucalipto, depois que veio os 

fazendeiros e vendeu, daí virou eucalipto. Era bastante dono aqui. Tinha bastante 

dono de propriedade aqui. Tirava mais leite os mais rico, nessas fazenda que virou 

eucalipto, tirava muito. Na verdade, quando eu casei eu morava na fazenda que foi 

vendida pra esse calipto, e lá tirava muito leite, meu marido tirava muito leite, o leite 

ia pra cooperativa em Cunha (CN12, 43, dona de casa). 

 

Alguns também relatam que a madeira produzida em alguns plantios é utilizada 

como lenha ou é destinada à fabricação de produtos que são empregados na construção civil, 

tais como tábuas e pontaletes. Entretanto, grande parte dos participantes refere-se aos plantios 

destinados à fábrica de celulose.  

Em Caçapava e Santa Branca, locais que estão próximos à fábrica e onde o plantio de 

eucalipto para fins industriais foi estabelecido há mais tempo, um número maior de 

participantes menciona os nomes da atual empresa que produz celulose e do grupo 

empresarial do qual ela faz parte, assim como os nomes anteriores que ela recebeu desde a 

fundação da fábrica no município de Jacareí em 1958. Nos três municípios, o empresário 

Antônio Ermírio de Moraes é lembrado como proprietário da empresa. As pessoas também 

mencionam nomes de fazendas e bairros onde há plantios, assim como nomes de pessoas que 

arrendam suas propriedades para a empresa ou cultivam eucalipto para outras finalidades.  

Em relação às possíveis modificações que os plantios de eucalipto possam produzir 

nas fontes de água presentes nos territórios rurais, entre os 90 indivíduos que foram 

entrevistados, 59, ou seja, 65,5%, concebem os plantios como um uso do solo que causou 

redução de vazões. Destes 59, 23 estão em Santa Branca, 19 em Cunha e 17 em Caçapava.  

Essa é a percepção da maioria daqueles que estão em propriedades rurais localizadas 

próximas a plantios nos três municípios e da maioria daqueles que estão em propriedades 

distantes em Santa Branca e Cunha. Ou seja, entre os 59 entrevistados que percebem os 

plantios de eucalipto como um uso do solo que causou redução das vazões nos territórios, 34 

(57,6%) estão em propriedades rurais próximas de plantios e 25 (42,4%) estão em 

propriedades distantes. 

Não sabem se os plantios reduziram as vazões das fontes de água presentes nos 

territórios, 23 participantes, dos quais 14 (60,9%) estão distantes dos plantios. Entre eles, 10 

estão em Caçapava, oito em Cunha e cinco em Santa Branca. Aqueles que não atribuem aos 

plantios de eucalipto um fator de redução das vazões nos territórios são minoria entre os 
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entrevistados, apenas oito, sendo que seis deles, ou seja, 75%, estão distantes dos plantios 

(Figuras 5 e 6). 

 

 

Figura 5. Distribuição das representações dos plantios de eucalipto em relação ao seu efeito nas vazões de fontes 

de água de acordo com a localização das noventa propriedades rurais visitadas. 

 

 

Figura 6. Distribuição das representações dos plantios de eucalipto em relação ao seu efeito nas vazões de fontes 

de água de acordo com a localização das propriedades rurais em cada município pesquisado. 

 

Além dos 59 entrevistados que interpretam os plantios de eucalipto como um fator 

que reduziu as vazões de água nos territórios, cinco entrevistados que entendem que os 

plantios não causaram tal efeito ou o desconhecem nos contextos dos territórios, entendem 
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que os plantios podem causar redução nas vazões. Isto é, há nos municípios pesquisados uma 

visão bastante contundente de que os plantios prejudicam a disponibilidade hídrica. 

Além do efeito dos plantios de eucalipto nas vazões de água, 52 participantes 

também revelaram espontaneamente outros conhecimentos associados a esse uso do solo. Tais 

conhecimentos evidenciam a existência de distintas visões acerca de aspectos sociais, 

econômicos e ambientais relacionados com os plantios de eucalipto. Nesse sentido, para fins 

classificatórios, duas categorias foram identificadas de acordo com os sentidos subjacentes a 

essas representações, uma que está associada às representações de cunho socioeconômico e 

outra que está associada às representações de cunho ambiental. A criação dessas categorias 

baseou-se no estudo de Anderson e colaboradores (2013). 

Em ambas as categorias foram construídas subcategorias que refletem sentidos ainda 

mais específicos que estão subjacentes às representações. A construção dessas subcategorias 

levou em consideração a existência de pelo menos dois entrevistados que compartilham 

representações semelhantes no conjunto de entrevistados (90). Dessa forma, as principais 

subcategorias socioeconômicas estão relacionadas com a geração de emprego, a geração de 

renda, a atividade pecuária e a migração nos territórios rurais. E as subcategorias ambientais, 

por sua vez, estão relacionadas com o efeito dos plantios no solo, na fauna, na vegetação e nas 

vazões de água (Quadro 8). 
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Categoria Subcategoria* Exemplos 

Socioeconômica Emprego (+) “tá dando emprego pro pessoal daqui”; “dá muito emprego”; 

“dá emprego pro pessoal”; “gera muito emprego”  

 

 Emprego (-) “ninguém da região trabalha nela”; “não emprega nada”; 

“não gera emprego”; “acabou o emprego”; “não tem 

emprego pro filho da gente”; “as firmas foram trazendo 

maquinário, já foi cortando os funcionários” 

 

 Rendimento (+) “diz que dá dinheiro”; “única fonte de renda aqui”; “gera 

uma renda”; “dá dinheiro”; “tem um retorno melhor”; “dá 

mais resultado” 

 

 Rendimento (-) “acho que o eucalipto tá em crise”; “eucalipto caiu”; “não tá 

pagando bem”; “se tornou antieconômico”; “o valor 

diminuiu bastante”; “ficou mais difícil para as pessoas 

comercializarem” 

 

 Pecuária (-) “enchia de eucalipto, aí tinha menos terra pra por gado”; 

“tinha mais animais, hoje tem mais plantio de madeira”; 

“entrou o eucalipto, acabou o gado” 

 

 Migração (-) “foi embora pra cidade por conta de ter vendido a fazenda 

para grandes empresas de eucalipto”; “foi tudo embora, 

povoou a cidade”; “quase todo mundo foi embora” 

 

 Socioeconômica (-) “tinha vizinho [...] fazia um rolo”; “não produz nada pra 

região”; “não dá mantimento pra comer” 

 

 Socioeconômica (+) “o Brasil tá ganhando dinheiro, tá exportando papel, antes 

importava”; “eucalipto é uma coisa que você pode cortar”; 

“tem pra todo lado, senão não tem papel” 

 

Ambiental Água (+) “fizeram lá tudo de acordo com a lei e a água lá eu acho que 

tá se mantendo”; “não planta na beira da água”; “proteção 

de áreas de nascentes” 

 

 Água (-) “secou tudo”; “tava secando”; “puxa muita água e resseca a 

terra”; “chupa o ano inteiro”; “diminuiu a vazão”; “deu uma 

diminuída”; “acabou a água”; “puxa a água”; “a água 

minguou bastante”; “no tempo da seca a água some” 

 

 Solo (-) “estragou a terra”; “suga nutriente”; “terra não vai servir pra 

nada” 

 

 Fauna (-) “os animais sentem”; “vários tipos de animais, sumiu tudo”; 

“acaba com os bichos” 

 

 Vegetação (-) “o que nasce embaixo de um pé de eucalipto?”; “onde você 

vê que tem eucalipto não tem [árvores]” 

Quadro 8. Construção de categorias subjacentes às representações sociais dos plantios de eucalipto nos três 

municípios pesquisados.  

* O símbolo (+) indica efeitos positivos e o símbolo (-) indica efeitos negativos produzidos por plantios de 

eucalipto. 
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A respeito da geração de emprego, alguns participantes percebem como algo positivo 

o fato de as empresas que administram as atividades de plantio de mudas, corte de árvores e 

transporte de madeira contratarem trabalhadores. No entanto, para outros entrevistados os 

plantios de eucalipto são uma atividade econômica que não proporciona oportunidades de 

trabalho nos territórios rurais. 

O arrendamento de terras ou outras formas de comercialização da madeira 

proveniente dos plantios de eucalipto são vistos por alguns entrevistados como geradoras de 

renda para os proprietários rurais que estão envolvidos nessas transações. Entretanto, a 

percepção de alguns participantes é a de que essa atividade deixou de ser benéfica do ponto de 

vista econômico, pois não proporciona bons rendimentos atualmente.  

Em relação à pecuária, algumas pessoas percebem que, ao ocuparem áreas que antes 

eram destinadas à criação de gado, os plantios de eucalipto trouxeram e ainda trazem 

prejuízos aos pecuaristas e comerciantes de gado. Outro ponto negativo também relacionado 

com essa substituição do uso do solo nas propriedades rurais é a migração de pessoas dos 

territórios rurais para o espaço urbano ou de um bairro rural para outro. 

Entre os outros efeitos sociais e econômicos mencionados pelos entrevistados, é 

importante destacar as percepções de que a eucaliptocultura para fins industriais gera 

benefícios à economia do país e que ela deve existir para que haja a produção de papel. Por 

outro lado, outra visão, a qual é voltada para os pequenos plantios, revela que as árvores de 

eucalipto são importantes, pois ao contrário das outras árvores presentes nos territórios rurais, 

elas podem ser cortadas para que sua madeira seja utilizada nas propriedades rurais.   

Em referência às representações que possuem um viés ambiental, encontram-se 

aquelas que indicam que os plantios de eucalipto geram efeitos prejudiciais na fertilidade dos 

solos em que são estabelecidos, na sobrevivência de animais, na presença de vegetação nativa 

e na disponibilidade de água. Por outro lado, alguns entrevistados compreendem que houve 

mudanças nas práticas utilizadas nos plantios de mudas de eucalipto com relação aos cursos 

d‟água devido a uma norma estabelecida pelo poder público ou a uma mudança de conduta da 

empresa responsável pelos plantios. Dessa forma, os plantios não gerariam efeitos negativos 

sobre a disponibilidade hídrica. 

Desconsiderando as representações dos plantios como prejudiciais às vazões de água, 

predominam nos três locais de estudo as representações socioeconômicas. Nesse sentido, no 

conjunto dos municípios, as principais representações estão relacionadas com geração de 

renda, ausência de geração de empregos e outras que são positivas do ponto de vista 

socioeconômico (Tabela 19).  
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Tabela 19. Número de entrevistados de acordo com a classificação das representações dos plantios de eucalipto 

em Caçapava, Santa Branca e Cunha. 

Categoria Subcategoria CP 

(n=16) 

SB  

(n=21) 

CN 

 (n=15) 

Total 

(n=52) 

Socioeconômica Emprego (+) - 1 - 1 

 Emprego (-) 2 7 - 9 

 Rendimento (+) 5 4 1 10 

 Rendimento (-) 3 5 7 15 

 Pecuária (-) 2 2 1 5 

 Migração (-) 1 3 1 5 

 Socioeconômica (-) 1 3 1 5 

 Socioeconômica (+) 4 - 3 7 

Ambiental Água (+) 2 7 1 10 

 Solo (-) 3 - 1 4 

 Fauna (-) - 2 2 4 

 Vegetação (-) 2 - - 2 

 

Em relação à geração de renda, a eucaliptocultura é vista por alguns como uma 

atividade econômica rentável, mas para outros, sobretudo em Cunha, ela é uma atividade que 

deixou de ser rentável. É uma atividade que não gera empregos, principalmente em Santa 

Branca, porém, em relação a outros aspectos socioeconômicos, é considerada positiva em 

Caçapava e Cunha. No primeiro município, os plantios para fins industriais são associados a 

“progresso” e “desenvolvimento” e a sua destinação para a produção de papel é bem avaliada. 

Por outro lado, em Cunha, os plantios que são bem avaliados são aqueles destinados à 

produção de madeira para ser utilizada nas propriedades rurais. 

Entre as representações de cunho ambiental, o principal entendimento é aquele das 

mudanças nas práticas utilizadas nos plantios de mudas de eucalipto com relação aos cursos 

d‟água devido a uma norma estabelecida pelo poder público ou a uma mudança de conduta da 

empresa responsável pelos plantios. 
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6. DISCUSSÃO 

As representações da relação plantios de eucalipto e vazões de cursos d‟água foram 

ancoradas (classificadas) pelos participantes dessa pesquisa em três grupos: 1) plantios de 

eucalipto reduziram as vazões; 2) plantios de eucalipto não reduziram as vazões; 3) 

desconhecimento ou incerteza a respeito da influência dos plantios de eucalipto nas vazões. 

Para a maioria dos participantes, nos três municípios pesquisados, Caçapava (56,7%), Santa 

Branca (76,7%) e Cunha (63,3%) os plantios reduziram as vazões dos cursos d‟água locais, 

sendo que a maior parte desses indivíduos está em propriedades rurais próximas a plantios 

(57,6%). 

Nesse sentido, a hipótese de que os plantios de eucalipto seriam representados como 

um uso do solo que reduz as vazões de cursos d‟água predominantemente por indivíduos que 

estão em propriedades rurais localizadas próximas dos plantios foi corroborada. Entretanto, 

mais da metade daqueles que estão em propriedades distantes dos plantios também 

consideram tal relação de causa e efeito. Por outro lado, a hipótese de que os plantios de 

eucalipto seriam representados como um uso do solo que reduz as vazões de cursos d‟água 

por um número maior de indivíduos no município que possui o menor balanço hídrico, ou 

seja, Caçapava, não foi corroborada.  

Diante desses resultados, a proximidade com os plantios é um fator que exerce certo 

efeito sobre esse tipo de representação. No entanto, a menor disponibilidade hídrica verificada 

em Caçapava não se mostrou como um fator explicativo, pois em Santa Branca e Cunha, 

municípios que apresentam melhor disponibilidade hídrica, números semelhantes de 

indivíduos também representaram os plantios como um uso do solo que reduz as vazões de 

cursos d‟água nos territórios rurais. 

Nesse sentido, o referencial teórico das representações sociais será mobilizado para 

apontar elementos que auxiliam na compreensão de como tais representações acerca da 

relação eucalipto e água são produzidas nos territórios rurais de Caçapava, Santa Branca e 

Cunha.  Primeiramente, apoia-se na premissa segundo a qual existe uma relação dialética 

entre os sujeitos e os contextos sociais nos quais eles estão inseridos.  

A partir da interação com os participantes por meio das entrevistas e da observação 

dos territórios, é possível constatar que a pesquisa em tela lidou com situações sociais e 

naturais complexas (SPINK, 1993). As diversidades de perfis de entrevistados e de condições 

de produção das representações evidenciam que os territórios rurais são bastante heterogêneos 

e complexos, ou seja, são formados por vários aspectos e elementos. 
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De uma forma geral, as falas dos entrevistados compõem um cenário que vem 

passando por transformações sociais, econômicas e ambientais. Criam uma perspectiva 

histórica das paisagens vividas e convividas, onde as pessoas existem e coexistem umas com 

as outras e com o meio, “nas difíceis misturas entre o homem e a natureza” (BRANDÃO, 

1995, p. 8). Um espaço material e simbólico onde compartilham suas visões de mundo, 

saudosismos e (des)esperanças. 

Mudanças nos usos do solo, desde os tempos áureos do café, passando pelas lavouras 

de feijão e milho, o cultivo de arroz, a pecuária leiteira e de corte, os cultivos de eucalipto e 

cana-de-açúcar, os loteamentos residenciais e os sítios de lazer fazem parte da história de uma 

das primeiras áreas ocupadas por não indígenas no Estado de São Paulo. São parte de 

dinâmicas socioeconômicas cujos reflexos estão materializados no meio biofísico, nas 

planícies e nos morros valeparaibanos. 

Nos três municípios, o declínio da pecuária leiteira é bastante mencionado, 

entretanto, essa continua sendo uma atividade econômica importante nas propriedades 

visitadas, demonstrando que o leite continua sendo o principal produto agropecuário na 

região, conforme apontado por Francisco e colaboradores (2006). A desvalorização do leite, o 

encarecimento da mão-de-obra e a redução da sua oferta são apontados como fatores que 

levam os produtores a abandonar ou a reduzir a produção de leite. No entanto, produtores 

mais capitalizados, como alguns entrevistados em Caçapava, e aqueles que estão inseridos em 

esquemas de produção familiar, predominantemente em Cunha, conseguem se manter na 

atividade em condições menos desfavoráveis. 

A pecuária de corte, diante dos problemas relacionados à mão-de-obra, apresenta-se 

como uma atividade alternativa, pois é menos trabalhosa que a leiteira. Da mesma forma, 

somado à descapitalização de alguns produtores, há o desmembramento de propriedades para 

a constituição de sítios, a venda de algumas unidades para a construção de loteamentos 

residenciais e estabelecimento de plantios de eucalipto para a indústria de celulose. Assim 

como também há proprietários rurais que realizam acordos comerciais com essa indústria. 

Além do investimento em pecuária de corte, alguns proprietários procuram se manter 

na produção agropecuária migrando para atividades como horticultura e cana-de-açúcar. Do 

mesmo modo, há também o arrendamento de parte da área da propriedade para atividades 

agropecuárias. Pousadas, espaços de eventos e alambiques também surgem como alternativas 

à atividade agropecuária. Todas essas mudanças são estratégias encontradas em meio às 

transformações socioeconômicas nos territórios rurais, tal qual abordado por Candido (1979) 

em seu estudo sobre a organização social do caipira paulista. Além desses ajustes, em 
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algumas propriedades, as atividades produtivas são encerradas e passam a exercer 

exclusivamente a função de moradia, devido à idade avançada do proprietário, entre outros 

possíveis fatores. 

Apesar da complexidade encontrada nas áreas estudadas, algumas peculiaridades, em 

certa medida, revelam-se como intrínsecas à subdivisão da região Vale do Paraíba Paulista em 

Médio Vale (Caçapava) e Alto Vale (Cunha e Santa Branca). A esse respeito, José de Souza 

Martins observa que no Médio Vale os usos da terra eram voltados ao mercado, ou seja, as 

propriedades inseriam-se “fundamentalmente nas trocas comerciais” (MARTINS, 1975, p. 

10). Em relação aos produtos agrícolas, especificamente o feijão, ele observa as seguintes 

diferenças:  

 

A produção do leite está apoiada na produção de artigos de subsistência 

para a própria população rural. O feijão, [é] universalmente consumido em toda a 

região [Alto Vale] como item imprescindível da dieta rural [...] a população rural 

produz diretamente os bens da sua subsistência (feijão) e um excedente de 

aproximadamente 1/4 do produto para semente e comércio. Na planície [Médio 

Vale], contudo, a população rural produz menos da metade do feijão que 

provavelmente consome (MARTINS, 1975, p. 10). 

 

Carlos Rodrigues Brandão, outro cientista social que realizou investigações no Vale 

do Paraíba entre 1979 e 1986, aponta a presença longínqua da agricultura de subsistência no 

Alto Vale e o posterior estabelecimento da pecuária leiteira. Segundo Brandão (1995, p. 38) 

“desde o passado até hoje a área [é] usada para o feijão, o milho e outros produtos de 

subsistência e excedente restrito [...] hoje [é] reservada às pastagens de gado leiteiro”. Na 

década de 1990, pesquisa realizada pelo Instituto de Economia Agrícola apontou que a 

maioria dos pequenos produtores em Cunha ainda obtinha autossuficiência no consumo de 

arroz e feijão, e aqueles poucos que compravam alimentos recorriam predominantemente aos 

pequenos armazéns situados na zona rural (OTANI et al., 1991). 

Na pesquisa em tela, os distintos reconhecimentos da relevância das lavouras de 

feijão e milho para a alimentação da população rural, uma atividade que não existe mais, são 

evidentes. De acordo com algumas pessoas em Cunha, havia “fartura”, ou seja, havia 

abundância de gêneros alimentícios nos territórios. Tanto em Cunha como em Santa Branca, 

essa constatação emergia nas comparações entre o contexto passado e o contexto atual. 
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Tinha muita lavoura também, hoje em dia a senhora vê, não tem nada. A 

senhora não vê um pé de milho, não vê um pé de nada, só vê o mardito do pé do 

eucalipto. Porque que a crise tá ruim pra nós aqui? Por causa disso, porque você não 

planta um pé de milho, você não planta um pé de feijão, você não planta um pé de 

arroz. É só no peso do supermercado. Eu criei meus filho ali, no bairro do Jacaré, na 

fazenda do [Sr. C] ali. Mas ali eu metia o pau, levantava cedo, tirava leite, tinha uma 

quadra pra nóis plantar milho, plantar feijão, tinha galinhada, porco no chiqueiro, 

não sabia o que era comprar um quilo de feijão no supermercado. Hoje em dia aqui 

tá ruim, tá ruim mesmo. Acabou (SB26, 57, trabalhador rural). 

 

Às mudanças no autoabastecimento das populações rurais, somam-se o desemprego 

gerado pelo encerramento das atividades produtivas nas fazendas de leite e o declínio 

populacional, o qual também tem como um dos seus fatores a queda na produção de leite. 

Percebe-se, portanto, alterações nos “mínimos” aos quais se refere Candido (1979).  As 

alterações nos mínimos vitais, ou seja, na alimentação suficiente, e nos mínimos sociais, 

representados pela organização social e a sociabilidade dela resultante.  

O relato de um produtor rural, em Cunha, apresentado a seguir, é emblemático ao 

apresentar as profundas transformações vivenciadas por ele em relação aos usos do solo, 

meios de produção e comercialização e disponibilidade de mão-de-obra.  

 

Aqui tinha mais lavoura, agora planta só pra dar pro gado, fazer silo. 

Agora é braquiária, braquiária tomo conta de tudo, todo mundo formou pasto e 

braquiária. Virou forte leite e gado de corte, pra vender ninguém planta mais, só 

planta pra fazer silo, consumo próprio, que nem quando era antigamente aqui 

quando eu era criança pai plantava muita roça, saia feijão, saía milho daqui, muito, e 

isso aí de uns 10 anos pra cá não tem mais. Ninguém faz mais pra vender, não 

compensa né, no mercado é mais barato que plantar. [...] Não tem mão de obra, não 

tem tempo pra ficar ali cultivando e cuidando. E a terra também já perdeu nutriente, 

tá mais fraca, aí tem que usar mais adubo. A semente, que é o milho, o adubo, tá 

muito caro, aí já envolve o trator, o diesel já foi lá pra cima, não tem como mexer 

mais. Olha o que dá dinheiro na roça é veve do leite, veve do leite. Não dá dinheiro 

mas consegue equilibrar. Pra comer dá.  Então, nóis faz um pouco de tudo, cria uma 

galinha, serra uma madeira, a gente se vira, faz um pouco de tudo. Encareceu muito 

as coisa, não compensa. Pro ceis ter noção, nóis criava muito frango pra vender aqui. 

Há uns 5 anos atrás, nóis peguemo e fizemo a conta, nóis vendia 1200 de frango e 

gastemo 2400, então cria um pouco só. Ninguém cria mais, se for procurar um leitão 

você não acha mais, não tem, o frango a turma ainda cria porque é uma coisa que se 

vende fácil e as pessoas consomem, aquele frango de granja encareceu. A mudança 
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que a roça teve hoje principal que eu posso falar é que a roça não é roça mais, 

misturou com cidade. 

 

Por outro lado, como parte da heterogeneidade social, há aqueles que veem essas 

transformações como favoráveis. O seguinte relato de um trabalhador rural em Cunha, entre 

outros elementos, aponta para um melhor rendimento com a pecuária de corte e a facilidade 

na lida com a pastagem a partir da introdução da braquiária. A relação de dependência do 

meio rural com o meio urbano, algo que parece ter se acentuado ao longo do tempo, é 

favorecida por meio do fácil acesso ao meio de transporte coletivo.  

 

Hoje tá melhor, uns tempos atrás era mais difícil. Você pega faz uma 

lavourinha boa pro outro e dispois você sofre muito e chega no fim cê quase não tem 

nada, porque tem que repartir. Era mais sofrido um pouco do que hoje. Pra ir na 

cidade também era um sacrifício. Tinha que sair cedo, longe, hoje não. Nesse ponto 

melhorou muito, porque o ônibus passa aqui, então facilitou bem. Hoje sameia 

braquiária e também dá mais pouco serviço, sameou fica mais fácil de cuidar. A 

lavoura dá mais trabalho e é incerta, você pranta e é perseguido né, vem passarinho, 

outros bicho come. Pra quem tem propriedade, solta o gado e corta, a renda é mais, 

dá mais dinheiro. 

 

Além das mudanças nos usos do solo, nas dinâmicas populacionais e na economia, 

alterações na disponibilidade hídrica também foram relatadas em várias propriedades 

visitadas. Portanto, a situação da água nos territórios também constitui um elemento 

importante para compreender os contextos sociais.  

No momento em que as entrevistas foram realizadas, primeiro trimestre de 2016, a 

região Vale do Paraíba acabava de atravessar por um período de grave escassez hídrica, um 

fator que deve ser considerado na análise das representações na medida em que vários agentes 

tais como a mídia e o Estado agiram ativamente na construção do tema. No plano local, os 

efeitos adversos da escassez foram sentidos nas atividades domésticas e econômicas causando 

prejuízos para alguns e gerando mobilizações a fim de contornar o problema. A redução do 

consumo de água, a sua obtenção nas sedes municipais e em fontes próximas das 

propriedades, assim como a captação de água subterrânea por meio da construção de poços ou 

aprofundamento daqueles já existentes foram as principais práticas adotadas nesse período. 

A esse respeito, é importante mencionar que no Vale do Paraíba, região altamente 

urbanizada e importante polo produtivo nacional, os usos múltiplos da água associados com a 

degradação ambiental e com momentos de estiagem prolongada, como a ocorrida em 2014 e 
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2015, são tema de debates acirrados (PIRES DO RIO et al., 2016). Nas áreas rurais, a 

permanente retirada da vegetação que protege a bacia hidrográfica e a utilização inadequada 

do solo contribuem com o agravamento da disponibilidade hídrica (CAVALCANTI E 

MARQUES, 2016). 

Além desse episódio pontual, estão sendo observadas nos três locais de estudo 

reduções contínuas nas vazões de grande parte das fontes de água localizadas nas 

propriedades. Portanto, a diminuição da disponibilidade hídrica é um elemento que está 

presente do cotidiano de vários indivíduos, somando-se a um conjunto de circunstâncias 

vigentes nos territórios rurais. A esse respeito é importante considerar que naquelas 

propriedades rurais onde há grande dependência de fontes superficiais (nascentes e riachos), a 

percepção de escassez é mais acentuada. Entre os locais pesquisados, Cunha apresentou maior 

número de propriedades rurais que dependem exclusivamente dessas fontes, gerando maior 

percepção e preocupação em relação à alteração no regime de chuvas. Estão, portanto, mais 

vulneráveis à sazonalidade e aos eventos de escassez. 

Ao problema ambiental em questão, ou seja, a redução da disponibilidade hídrica, as 

seguintes causas foram apontadas pelos entrevistados: alteração no regime de chuvas, 

alteração no clima, plantios de eucalipto, ausência de vegetação, braquiária (pastagem), 

nascentes desprotegidas, poços em chácaras, plantios de cana-de-açúcar e pisoteio de gado em 

nascente. Da mesma forma, ao problema da deterioração da qualidade da água foram 

atribuídas algumas causas, tais como, esgoto doméstico, esterco de gado, agrotóxico e adubo.  

Os fenômenos ambientais são socialmente percebidos, avaliados e interpretados de 

uma forma mediada. Portanto, a construção desses problemas ambientais não está associada 

somente a critérios associais. Ela está igualmente associada aos valores, às experiências 

históricas, culturais, psicológicas e sociológicas. Nesse sentido, as mudanças ambientais, 

assim como suas causas e as soluções para os problemas que elas possam causar são 

interpretadas de diferentes formas (HANNIGAN, 2009; MOSCOVICI, 2003). 

Os plantios de eucalipto, assim como a braquiária, os plantios de cana-de-açúcar, os 

poços presentes nas chácaras, entre outros elementos, integram os territórios rurais. 

Constituem parte das experiências daqueles que convivem nesses lugares, por isso diversos 

significados podem ser atribuídos a eles, inclusive a sua relação com a redução da 

disponibilidade hídrica local.  

Ao atribuírem aos plantios de eucalipto uma das causas da redução da 

disponibilidade hídrica, uma série de expressões foi utilizada para demonstrar sua gravidade, 

tais como “puxa muita água”, “consome muita água”, “exige muita água”, “suga a água”, 
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“reduz a água”, “prejudica a água”, “ocupa muita água”, “acaba com a água”, “diminui a 

água”.  

Como parte do processo argumentativo, foram utilizados argumentos que procuram 

legitimar e demonstrar o problema. Nesse sentido, foram mencionadas várias situações nas 

quais riachos e/ou nascentes tiveram suas vazões reduzidas tanto nas propriedades rurais 

visitadas como em outros lugares. Aspectos como o tamanho da área ocupada pelos plantios, 

seu estabelecimento nas proximidades de nascentes e riachos, o alto consumo de água 

atribuído à árvore de eucalipto e seu rápido crescimento também foram mobilizados, como 

demonstram as falas seguintes: 

 

 Antes o eucalipteiro estava secando (córrego que passa pela 

propriedade), eles estavam plantando bem perto dos córregos, tiraram os eucaliptos 

do brejo e aumentou a água. Se não plantar muito eucalipto não prejudica. Vi no 

Globo Rural que eucalipto puxa 20 litros de água por dia quando está crescendo 

(CP8, 38, trabalhador rural). 

 

[...] pra mim o principal predador é o eucalipto porque a quantidade que 

se planta é muito [...] a raiz do eucalipto vai até 25 metro de profundidade. Ele busca 

água lá embaixo. E o consumo de um pé de eucalipto é até 6, 8 litros dia. Aí você 

calcula, você planta aí numa fazenda 10 milhões, 15 milhões de pés de eucalipto, 

quanto que não consome de água dia? Então a água da superfície some. A gente 

andava aqui, os caminhões de leite, tem a fazendinha lá em cima, a gente passava 

dentro dela. Então em cada grota que a gente fala, você passava dentro de uma água, 

aqui pra cima mesmo, pro lado do meu sogro, pro lado de Guararema, aqui atrás 

tinha lugar que era brejo, você nem passava quase, hoje secou tudo [...] aqui mesmo 

se você for, você pegar essas grota e começar a observar você não vê mais água, elas 

secaram (SB23, 57, aposentado urbano). 

 

Depois que plantou eucalipto secou bem, tinha umas represas grandes lá 

perto, as represas tudo secaram, antes da seca (escassez hídrica em 2014 e 2015) 

[...]Porque ele cresce muito rápido, é uma árvore que cresce muito rápido. Então ela 

precisa de água pra poder crescer e ela puxa longe, ela vai até o lençol pra puxar, 

quer dizer que ele puxa mais que até as outra próprias árvores. Então como você tem 

grande quantidade plantada, eu acho que ele vai ajudar a diminuir. Onde eu plantei 

em outro terreno há 25 anos, plantei num brejo, na época ele secou o brejo, agora ele 

já voltou todo. Agora já está aquele barrão todo de novo, que a árvore é grossona, 

grandona. Secou quando estava crescendo, agora está aquele barro de novo (CN11, 

32, comerciante urbano). 
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Em Santa Branca e Cunha, alguns entrevistados, a partir da sua experiência e 

identidade como ex-trabalhadores em plantios de eucalipto, procuraram legitimar e 

demonstrar o problema, como demonstram as falas seguintes: 

 

Modifica porque eu trabalhei uns 10 anos atrás, trabalhei cortando 

eucalipto lá na Rocinha (bairro rural de Cunha). Onde nós trabalhávamos, onde tinha 

bastante eucalipto não tinha água, não tinha água nem pra beber, eu percebi isso, lá 

tem muito menos água do que pra cá e com certeza é o eucalipto, lá tem bastante 

eucalipto (CN7, 40, trabalhador rural). 

 

[...] onde fizeram plantio de eucalipto, onde plantou secou. Porque o 

eucalipto puxa o que tem de água na terra, ele resseca a terra. Eu não podia falar 

porque eu era empregado [...] eu não podia criticar. Eu debatia com eles. Aí teve o 

japonês, um dia - não, porque o eucalipto não puxa água - eu falei, posso explicar? E 

me deram liberdade. Corta aquele pé de eucalipto ali. Corta ele, põe no barranco e 

vira ele de cabeça pra baixo e põe uma lata. Dentro de duas horas só do eucalipto 

que chorou deu 40 litros de água. Ele sugou tudo da terra [...] Ah, precisa fazer um 

estudo mais aprofundado, mas não sei o que, sabe? E a gente não podia propagar 

essa ideia, tinha que propagar a ideia deles, porque a gente era empregado deles. 

Que secava as nascentes secava [...] a gente tinha que obedecer às ordens do 

IBAMA, beirando a nascente 50 metros ao redor não pode plantar eucalipto. Não 

plantava, [...] secava porque as raízes dele são todas profundas. A nascente secava, o 

riacho secava também (SB21, 65, comerciante de gado). 

 

Essa água aqui nasce lá na cabeceira daquela serra lá em cima, mas hoje 

pode ir ali, um pouquinho de água. Esse dono da outra fazenda ali emprestou a água 

da fazenda pra levar ali, agora ainda planta eucalipto, eucalipto acaba com a água. 

Acaba. Eu trabalhei muito em eucalipteiro [...] a Votorantim comprou onde tinha 

aquelas caixas, lugar de cabeceira, de mina, até para os fundos assim, está tudo 

sequinho, acabou, é eucalipto, não tem outra coisa. Como é que antes não acabava? 

Isso aí é geral, plantou eucalipto acabou. Pode ver aqui, onde não planta eucalipto 

tem água de mina. Vai nesses outros lugares onde planta eucalipto e não tem uma 

gota d‟água. É eucalipto mesmo.  Até eles sabem, mas é o que dá dinheiro pra eles. 

Não tem outro ramo, uai. Leite não tem valor, então eles partem pro que dá dinheiro, 

está certo. Agora caiu muito, está acabando também [...] Ali em Caçapava quando 

cortava o eucalipto, eucalipteiro novo que foi ali plantado, a água voltou, era lugar 

bom de água, a água voltou. Aí a Votorantim mata aqui e planta outro novo, porque 

ela não desbrota mais, a gente via a água voltava naquele lugar que era bom de água, 

entendeu, mas aí plantava e secava de novo. Eucalipto vem com a força e seca. Que 
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nem ali, cortaram ali aquelas brotas, daqui uns dias vai puxando a água. Não tem pra 

onde pular, é eucalipto mesmo. Tem muita gente que fala, é queimada, isso aqui, que 

nada, é eucalipto (SB29, 54, empregado rural). 

 

Em Caçapava e Cunha, situações envolvendo redução de vazões e a empresa 

responsável pelos plantios foram relatadas por pessoas que as vivenciaram e por outras que as 

conhecem. São situações que demonstram que a construção do problema também passa pelo 

compartilhamento de experiências e observações.  

Em Caçapava, um engenheiro agrônomo, cuja propriedade rural localiza-se próxima 

de plantio de eucalipto, mediu a vazão de riacho em sua propriedade durante 13 anos. 

Percebendo a contínua queda da vazão ele cogitou a possibilidade de judicializar o problema 

responsabilizando a empresa. Entretanto, não o fez, pois diante do poder econômico da 

empresa, ele perderia a demanda. 

Em Cunha, um produtor rural relata ter se queixado em emissora de televisão 

regional que a nascente que ele utiliza na propriedade teve sua vazão reduzida 

completamente, e o plantio de eucalipto situado próximo à nascente teria sido responsável 

pelo impacto. Isto é, por meio da mídia, ele buscou atrair atenção para o problema. Após a 

queixa, a empresa responsável pelo plantio teria oferecido a ele a instalação de um poço, o 

qual ele teria se recusado a aceitar, pois não teria condição financeira de arcar com os custos 

de manutenção do equipamento que captaria água. Para solucionar o problema, ele preferiu 

captar água de uma nascente localizada na propriedade rural vizinha por meio da instalação de 

um cano e a empresa arcou com os custos do procedimento.   

Vários entrevistados em Cunha também mencionaram a existência no município de 

uma grande área ocupada por plantios de eucalipto, os quais teriam reduzido as vazões de 

nascentes e riachos que são utilizados pela comunidade localizada próxima a eles. As 

entrevistas realizadas nessa comunidade, assim como os diálogos travados com outros 

moradores revelaram um grande descontentamento tanto em relação à baixa disponibilidade 

de água como em relação à oferta de emprego. Fazendas onde havia produção de leite e que 

empregavam muitas pessoas do bairro e dos arredores foram vendidas para a empresa de 

celulose. O relato seguinte expressa esse entendimento coletivo. 

 

Aqui a principal mudança que teve foi essa plantação de eucalipto, mas de 

bom não foi não, foi pra ruim, acabou. Aqui era uma cidadinha, era uma vila aqui, 

acabou. Acabou serviço, acabou emprego, acabou a água, secou as nascentes nossas. 

Porque a água principal que nós usamos eles fizeram um poço ali pra mandar água 
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pra nós [...] A turma fala que foi por causa do eucalipto e, no entanto, que a firma 

tem o compromisso, até que fez esse poço
36

. Alguma coisa deve ter mesmo, se não 

ela não fazia, de graça ela não fazia (CN18, 31, produtor rural). 

 

Além da popularização desses casos, vários participantes, ao exporem suas diferentes 

interpretações a respeito da influência dos plantios de eucalipto nas vazões dos cursos d‟água, 

mencionaram que circulam nos territórios comentários a respeito desse tema. Para isso, 

utilizaram expressões como “a turma fala” e “o povo fala”. Portanto, contribui para a 

construção das representações dos plantios de eucalipto como um problema ambiental a sua 

popularização.   

Nesses contextos, os popularizadores são não são cientistas ou ativistas 

(HANNIGAN, 2009), são pessoas que convivem em um mesmo espaço e que podem 

estabelecer umas com as outras laços de confiança. Portanto, em acordo com Hannigan 

(2009), verifica-se que o êxito nos argumentos utilizados para construir esse e outros 

problemas ambientais, está relacionado com a capacidade de apresentá-los como altamente 

relevantes e familiares ao cotidiano das pessoas. Em relação ao problema ambiental 

representado pelos plantios de eucalipto, a familiaridade com situações de redução da 

disponibilidade hídrica contribui para o seu sucesso. 

Por outro lado, também circulam nos territórios narrativas que contestam esse 

problema ambiental mostrando que os conhecimentos sociais são heterogêneos.  

 

No meu ponto de vista, eu acho que o que fracassou um pouco as água é a 

braquiária. Ela bate, dá uma enchente e vai embora, não penetra na terra (CN21, 48, 

lavrador). 

 

Pra nóis aqui demo seca, mas em tudo quanto é lugar deu essa seca. Tem 

lugar que não tem eucalipi secando também. Eu acho que não é tanto eucalipi não, 

porque eu acho que o negócio aqui é da terra mesmo. Tem uma época que ela chupa 

pra baixo tudo, aí seca mesmo. Todo lugar tá secando. Se fosse assim, só perto duma 

fazenda secava (CN29, 54, lavrador). 

 

Contra-argumentos também se apoiam em mudanças observadas na condução dos 

plantios, como apresentam as falas seguintes: 

 

                                                     
36

 O poço artesiano foi construído pela empresa próximo à escola pública estadual do bairro e abastece algumas 

propriedades rurais. 
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Primeiro plantava eucalipto o riachinho tava aqui plantava aqui na beira. 

Hoje tem legislação, não pode plantar em menos de 100 metros, parece que é. Então, 

já preserva um pouco mais, mas aquilo que já foi, já foi, não tem mais jeito (SB27, 

79, produtor rural). 

 

Antigamente eles plantavam até dentro da água. Quando começou o 

eucalipto o pessoal começou a plantar até quase debaixo da água. Agora hoje não, 

hoje eles respeitam 50 metros da água. Depois plantam aquelas árvores nativas pra 

conservar (SB20, 61, lavrador). 

 

Eu não posso dizer uma coisa para a senhora aqui porque eu fico na 

dúvida sobre a mudança da qualidade o modo que vai mudando né. Diz que o 

eucalipto antigo puxava água [..] agora o eucalipto novo parece que é igual a um 

plantio assim (CP23, 71, agricultor aposentado). 

 

Portanto, essas transformações nas condições sociais de produção, ou seja, nos 

contextos, são capazes de produzir diferentes representações e até mesmo transformar as 

interpretações que atribuem ao eucalipto uma das causas da redução das vazões observadas 

nas áreas estudadas.   

Para além do efeito dos plantios de eucalipto na vazão de cursos d‟água, o caráter 

semiestruturado das entrevistas possibilitou a emergência de outras representações, mostrando 

que os plantios são um importante objeto social. Distintas representações dos plantios revelam 

que esse é um uso do solo complexo, pois ao mesmo tempo em que é passível de críticas 

também é interpretado como gerador de efeitos benéficos. 

Resultados semelhantes foram encontrados em estudos que também adotaram 

abordagens cognitivas para identificar as percepções de aspectos sociais, econômicos e 

ambientais gerados pelo estabelecimento de plantios de árvores para fins industriais. Alguns 

desses estudos foram desenvolvidos em locais como Tasmânia (ANDERSON et al., 2013; 

ANDERSON et al., 2017), Indonésia (MERTEN et al., 2016; PIRARD et al., 2016; PIRARD 

et al., 2017), Uruguai (VIHERVAARA et al., 2012) e China (D‟AMATO et al., 2017).  

Esses estudos evidenciam que a mudança de uso do solo decorrente da expansão de 

plantios de árvores para fins industriais em vários países suscita investigações na escala dos 

territórios rurais, a partir do ponto de vista daqueles que convivem com seus benefícios e 

prejuízos. Nesses estudos, o efeito dos plantios nas vazões e/ou na qualidade da água constitui 

um dos problemas atribuídos a esse tipo de uso do solo, demonstrando que a construção social 

desse problema ambiental é recorrente em diferentes contextos. 
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Entre as representações dos plantios de eucalipto nos territórios rurais dos três locais 

de estudo, vale destacar que eles são interpretados como uma atividade econômica que gera 

renda, mas que naquele momento o preço da madeira estava baixo. A ausência de geração de 

emprego pela empresa apresentou-se como uma forte crítica, principalmente em Santa Branca 

e em um bairro rural em Cunha. No primeiro município as propriedades rurais que cultivam 

eucalipto para fins industriais ocupam 18% da sua área. Em ambas as situações, eles são 

lembrados por terem substituído as fazendas de pecuária leiteira que geravam muitos 

empregos e mantinham a população rural no campo.  

São situações que mostram que em contextos nos quais há escassez de mão de obra, 

declínio populacional e dificuldades para manter as atividades econômicas nas propriedades 

rurais, os plantios de eucalipto para fins industriais podem ser interpretados como um 

elemento que contribui para a geração dos dois primeiros problemas e agrava uma situação 

socioeconômica que é percebida como desfavorável.     

Por fim, vale destacar que assim como há controvérsias em relação aos plantios, o 

mesmo ocorre em relação à empresa responsável por eles. Muitas das críticas atribuídas aos 

plantios também são atribuídas a ela. Nesse sentido, as ações de responsabilidade social 

corporativa e de comunicação com as comunidades dos três municípios objetivam trabalhar 

de forma negociada uma imagem positiva do setor, buscando informar e construir 

legitimidade em sua atuação. Como já apontamos na apresentação dos resultados, menções 

positivas ao trabalho da empresa, auxiliando na manutenção das estradas rurais, aplicando 

novas tecnologias e estabelecendo relacionamentos cordiais com seus vizinhos são 

recorrentes. Recordações elogiosas ao empresário Antônio Ermírio de Moraes, que foi dono 

da empresa que produz celulose e candidato ao governo do Estado de São Paulo em 1986, 

também foram elencadas como elementos discursivos que auxiliaram na construção dos 

argumentos favoráveis ao setor.  

As impressões negativas geralmente apontam para a degradação ambiental e a baixa 

oferta de emprego. Notamos também que em Santa Branca, município com maior presença de 

plantios industriais organizados pela empresa, as falas dos entrevistados são mais complexas, 

matizando e ponderando sobre as vantagens e prejuízos presentes na atividade. 

Assim, compreendemos que as relações estabelecidas entre a atividade e as 

sociedades envolvidas foram representadas de variadas formas, revelando a enorme 

complexidade humana em questão. O Vale do Paraíba Paulista, região de ocupação antiga e 

de história longa de exploração capitalista dos recursos naturais, coloca desafios ao 

observador. Refletir sobre a disponibilidade hídrica e o desenvolvimento da eucaliptocultura 
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industrial não pode apenas destacar dados associais e econômicos como chave de 

compreensão da atividade. As múltiplas realidades reveladas pelas entrevistas demonstram 

que esta mensuração leva em consideração memórias individuais e compartilhadas, leituras do 

presente e expectativas de futuro que também se vinculam em quadros culturais, afetivos e 

sociais estabelecidos com o território. 
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7. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

O objetivo dessa pesquisa foi identificar e analisar comoas representações do efeito 

dos plantios de eucalipto nas vazões de cursos d‟água são construídas nos territórios rurais de 

Caçapava, Santa Branca e Cunha. A localização das propriedades em relação aos plantios 

apresentou-se como um fator que pode influenciar na percepção desses plantios como um uso 

do solo que reduz as vazões dos cursos d‟água, mas não foi determinante. A disponibilidade 

hídrica municipal, por sua vez, não foi um fator que influenciou esse tipo de interpretação.   

A partir dessas constatações, os referenciais teóricos do construcionismo ambiental e 

da teoria das representações sociais foram mobilizados para analisar como essas 

representações são constituídas. Ambos partem do pressuposto de que apenas fatores associais 

não são capazes de explicar os diversos entendimentos que são construídos sobre fenômenos 

ambientais. Isto é, não existe uma relação binária e direta entre a representação de um 

problema ambiental e um aspecto hidrológico, por exemplo. 

Na pesquisa em tela, as representações dos plantios de eucalipto como um uso do 

solo que prejudica a disponibilidade hídrica foram construídas partindo de argumentos como a 

observação da redução de vazões de cursos d‟água, a partir do momento em que esse uso do 

solo foi estabelecido em certos lugares, a área ocupada pelos plantios, seu estabelecimento 

próximo a cursos d‟água, sua alta demanda por água, o rápido crescimento da árvore e suas 

raízes profundas.  A experiência e a identidade de ex-trabalhadores em plantios surgiram 

como elementos legitimadores destes argumentos.  

O compartilhamento de experiências ocorridas em certos lugares e a circulação 

dessas representações entre aqueles que convivem nos territórios contribuem para a 

popularização de um fenômeno que também pode estar no imaginário social. Por outro lado, 

mudanças na condução dos plantios, ou seja, nas condições em que são construídas as 

representações, indicam que elas podem ser alteradas.  

Os plantios de eucalipto para fins industriais constituem um dos usos do solo no Vale 

do Paraíba há pelo menos 50 anos, portanto são objetos sociais cujos aspectos são bastante 

conhecidos e interpretados localmente. Tais conhecimentos circulam nos territórios rurais e 

são compartilhados, ou seja, são construídos socialmente.   

Particularmente, a região é palco de debates, críticas e conflitos em torno desse uso 

do solo, nos quais a sua relação com a redução de vazões de cursos d‟água, entre outros 

impactos negativos e positivos, são colocados em evidência. Nesse sentido, a pesquisa em tela 

contribui para o debate sobre a eucaliptocultura na região e para o conjunto de pesquisas que 
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apresentam as diversas interpretações sociais da atividade dos plantios de árvores para fins 

industriais em distintos contextos socioeconômicos e ambientais.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

Conforme observamos, o Vale do Paraíba foi palco de uma antiga ocupação, que em 

muitos aspectos se confundiu com a história política, social e econômica do Brasil. Passando 

pelo corredor verde e amuralhado da Mantiqueira e da Serra do Mar, pelas picadas 

conquistadas pelas bandeiras de aprisionamento de indígenas, pelos caminhos embicados nas 

direções das Minas e dos Sertões e pelas fazendas de café construídas em violentas formas de 

exploração da natureza e do trabalho compulsório de escravizados, a região segue central e 

importante, riscada pela Via Dutra, a rodovia que liga as duas maiores cidades brasileiras.  

Esse Vale contemporâneo abriu-se para formas de industrialização e de crescimento 

urbano notáveis, ações que modificaram, mas não apagaram suas marcas passadas e 

históricas. É nesse quadro que a eucaliptocultura industrial se instala. Sua atuação em 

constantes transformações técnicas e econômicas foi capaz de elevar o Brasil ao patamar de 

gigante mundial na produção de pasta de celulose. Trata-se, evidentemente, de uma conquista 

valorosa. Entretanto, mesmo com todos os avanços, as representações que as comunidades 

rurais construíram do setor são matizadas em aspectos positivos e negativos. E não poderia ser 

diferente, já que o eucalipto cresce em um Vale rico também em histórias. 

Não são apenas os balanços hídricos, as comunicações corporativas ou as relações 

cordiais e gentis que a empresa desenvolve com seu entorno humano que contam. Seus 

habitantes olham e sentem sua terra. Ao estresse hídrico gerado pelo aumento das demandas 

industriais, da crescente urbanização e das transformações na economia rural se acrescentam 

os plantios muitas vezes monótonos e concentrados dessa árvore vinda da Oceania. Assim, o 

eucalipto traz as desconfianças na diminuição dos cursos d‟água que circulam e são 

compartilhadas pelas comunidades estudadas. Mas não só. Ao ver e sentir sua terra, os 

entrevistados e as entrevistadas ponderam sobre as responsabilidades da atividade nas 

transformações que eles vivenciam e participam, ponderações estas que não são 

essencialmente negativas ou positivas.  

A eucaliptocultura se firmou em propriedades anteriormente já sulcadas por diversas 

atividades econômicas. As entrevistas revelam este conhecimento. O impacto de sua atuação 

só pode ser compreendido dentro deste longo processo, que muitas vezes se chocou com 

memórias e desejos, com usos e práticas vividas nos territórios difíceis de serem medidas por 

cálculos que objetivam apenas aspectos físicos. Nesse sentido, as pessoas e seus 

conhecimentos fundamentados nesses territórios devem ser considerados nas discussões, nos 

planejamentos e nas políticas públicas relacionadas ao meio rural valeparaibano.   
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Jeca Tatu, o célebre personagem criado por Monteiro Lobato, ainda nos auxilia no 

desenho de nossa conclusão. Figura do campo, ele soube observar as mudanças. Ao vestir 

suas botinas, roçou seus descampados, melhorou os chiqueiros e os galinheiros. Comprou um 

caminhão, levou a eletricidade, ligou rádio e telefone. E nesse percurso ele também plantou 

eucalipto e não deixou de ser o Jeca Tatu. São nessas transformações, onde “a roça não é roça 

mais, misturou com a cidade” que as representações sociais construídas nas sombras dos 

eucaliptais e nos regaços d‟água devem ser compreendidas. 
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APÊNDICES 

 

APÊNDICE A. Roteiro de entrevista 

 

1. Sexo: (  ) M      (  ) F      

 

2. Idade  

 

3. Estado civil 

 

4. Local de nascimento     

 

5. Local de moradia 

 

6. Tempo que está em [município pesquisado] 

 

7. Tempo que está na propriedade rural  

 

8. Grau de escolaridade     

 

9. Ocupação 

 

10. Há alguma atividade produtiva na propriedade rural? Qual?  

 

11. Há plantios de árvores para tirar madeira (fazer cerca, mourão, etc.)? 

 

12. Área da propriedade 

 

13. Quem trabalha na propriedade?  

 

14. Durante todo esse tempo que o(a) senhor(a) está aqui, tem mudado alguma coisa nessa 

região? O quê? 

(  ) Sim   (  ) Não  

 

15. O uso da terra na região tem mudado ao longo dos anos? Como?  

(  ) Sim   (  ) Não 

 

16. E na propriedade, o uso da terra tem mudado ao longo dos anos? Como? 

(  ) Sim   (  ) Não 

 

17. O(A) senhor(a) prefere o uso da terra na região do passado ou do presente?  Por quê? 

(  ) Passado   (  ) Presente   (  ) Não sabe    (  ) Tanto faz 

 

18. O(A) senhor(a) prefere o uso da terra na propriedade do passado ou do presente?  Por 

quê? 

(  ) Passado  (  ) Presente    (  ) Não sabe    (  ) Tanto faz 

 

19. De onde vem a água usada na propriedade? Para quê ela é utilizada? 

(  ) Riacho  (  ) Nascente   (  ) Poço   (  ) Outro_______________  
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20. O(A) senhor(a) acha que o(a) [nascente/riacho/poço,etc.] está igual que antes ou não? O 

que tem mudado? 

(  ) Sim  (  ) Não 

 

[se a resposta à questão 20 for negativa]  

21. Por que o(a) senhor(a) acha que essas alterações aconteceram?  

 

22. O que os vizinhos fazem na terra deles pode interferir na água (melhorar ou piorar)? O 

quê? 

(  ) Sim  (  ) Não  (  ) Não sabe 

 

23. O que o(a) senhor(a) faz na terra pode interferir na água (melhorar ou piorar)? O quê? 

(  ) Sim   (  ) Não  (  ) Não sabe 

 

[se a resposta à questão 20 for negativa]  

24. Essas alterações na [nascente/riacho/poço,etc.] prejudicam [ou prejudicaram] o(a) 

senhor(a)? Como?  

(  ) Sim   (  ) Não  

 

[se a resposta à questão 20 for negativa]  

25. O que o(a) senhor(a) acha que deveria ser feito para melhorar essa situação? 

 

26. Como e quando foi a chegada e instalação desses plantios de eucalipto próximos da 

propriedade? (na região, p/ quem não está próximo de plantio de eucalipto) 

 

27. O(A) senhor(a) acha que o plantio de eucalipto modificou [nascentes/riachos/poços,etc.] 

da região? Como?  

(  ) Sim   (  ) Não  (  ) Não sabe   

 

28. O(A) senhor(a) tem contato com a empresa que planta o eucalipto?   

(  ) Sim    (  ) Não 

 

29. Alguém da família trabalha na empresa?   

(  ) Sim    (  ) Não 

 

30. O que acha da empresa? 

 

31. Participa de alguma associação, sindicato, ONG, movimento social, movimento de meio 

ambiente? Qual?  

(  ) Sim    (  ) Não   

 

32. Como o(a) senhor(a) se informa para cuidar da propriedade?  

 

33. Como o(a) senhor(a) se informa sobre as coisas da região? 

 

34. A propriedade conta com assistência técnica rural? Quem presta a assistência?  

(  ) Sim   (  ) Não    
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APÊNDICE B. Termo de Consentimento Livre e Esclarecido 

 

A pesquisa “Eucalipto e comunidades: uma perspectiva social da influência de plantios 

florestais sobre a vazão de riachos” tem como objetivo compreender as percepções de 

indivíduos que convivem com o meio rural em relação à influência de plantios de eucalipto 

nos cursos d‟água. 

A fim de atingir esse objetivo, serão entrevistadas pessoas que convivem com o meio 

rural e outros indivíduos que possuem alguma relação com o tema da pesquisa em três 

municípios do Estado de São Paulo. Os dados das entrevistas serão analisados em conjunto 

com dados secundários. 

A estudante do Programa de Pós-Graduação Interunidades em Ecologia Aplicada da 

Universidade de São Paulo, campus Piracicaba, Clarissa de Araújo Barreto, declara que as 

informações fornecidas pelo(a) entrevistado(a) serão utilizadas em sua pesquisa de 

Doutorado, assim como nos trabalhos e publicações que advenham dela. 

A estudante compromete-se a manter o sigilo sobre a identidade e os dados pessoais 

do(a) entrevistado(a) e garante o fornecimento de esclarecimentos antes, durante ou após a 

realização da entrevista e a liberdade e o direito de retirar esse consentimento a qualquer 

momento. 

A pesquisa não oferece nenhum risco ao(à) entrevistado(a), o(a) qual receberá uma 

cópia deste termo. 

 

 

___________________, ____ de ______________ de 2016. 

 

 

_____________________________________________ 

Clarissa de Araújo Barreto* 

Programa de Pós-Graduação Interunidades em Ecologia Aplicada 
Universidade de São Paulo 

 

 

 

_____________________________________________ 

Entrevistado(a) 

 

___________________________________________________________________________ 

 

*Contatos: (xx) xxxxx-xxxx / (xx) xxxxx-xxxx / E-mail: cissabarreto@gmail.com 
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APÊNDICE C. Vendo o Vale 

 

 

 

 

 

O Vale cortado por estradas: Rodovia 

Carvalho Pinto (Caçapava) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Variedades do rural: Plantio de eucalipto 

e propriedade rural (Cunha) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Águas do Vale: Represa de Santa Branca 

(Santa Branca) 
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Variedade paisagística: Mares de 

morros (Cunha) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Variedades do rural: Plantio de 

eucalipto (Santa Branca) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Águas do Vale: Rio Paraíba do Sul 

(Caçapava) 
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Variedades do rural: A pecuária (Santa 

Branca) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Variedades do rural: Plantio de 

eucalipto (Caçapava) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Variedades do rural: Horticultura 

agroecológica (Cunha) 

 


