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CAP:f TULO I 

A preocupação com as manifestações espaciais da in
dustrialização no Brasil, quer diretamente, quanto às cara,2 
ter!sticas das implantações industriais (do ponto de vista 
de origem do capital, nível tecnolÓgicó, destino da produ
ção, etc.) quer indiretamente, do ponto de vista das trall! 

· formações urbanas e rurais decorrentes, levou-nos a um in
teresse maior pelas indústrias que, por suas caracter!stic~ 
se incorporam no esp&ço físico, através de sua estreita de
pendência com matérias-primas minerais ou vegetais. Deixan-, , , 
do de lado os exemplos classicos da industria siderurgica e , 
o da industria canavieira cuja origem, papel e participa-

- 1 A * çao na nossa historia econOmica sao bem conhecidos, consid,! 
ramos como significativo, pelo que tem de novo e de repre--
sentati vo de uma fase de transição, o estudo do aproveita-
manto dos maciços florestais artificiais pelas indústrias 
de celulose. 

- , Vivemos a fase de transiçao da industria tipicamen-
te. de substitu.19á9 de importações para· outra, de associação 
aos grandes grupos do setor (norte-ame~icanoa, 3aponeses e 
escandinavos) -$e equipa, apoiada nos organismos de créd! . , 
to governamentais, para atender o mercado mundial em mate--
ri&!'-prima semi-elaborada. 

Apesar de, sob alguns aspectos, se tratar do estudo 
de um setor industrial, o conhecimen~o das indústrias de C,! 

lulose não constitui um fim em si, na medida em que nos vo]; , 
tamos de maneira especial para o aspecto materia-prima,atra 

. -, 
ves da abordagem do reflorestamento. Longe de pretender f~ , . 
zer uma monografia · do setor, procuramos, atraves de um . e-
xemplo especÍfico, identificar os mecanismos do crescimento 
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- 1 N industrial nao so pelos problemas de implantaçao, de concen 

tração econômico-financeira, de política de inveetimento,de 
fluxos de capitais -- nacionais e estrangeiros -- de tecno 
logia, como também quanto ao seu papel na organi~acão do es 
pa.co SJn"ário numa época de grandes modificações nas - rela
ções de - troca internacionais. Procuramos em toáas as ---eta
pas ver os aspectos que levam a uma compreensão mais prof'll!l 
da das inter-relações espaciais e econômicas, procurando 
ressaltar o processo de transformação inerente ao objeto 
em estudo. 

Embora o caráter analítico da pesquisa de campo te
nha sido em grande :parte empírico, se manteve dentro da pr.2. 
posição inicial e dõminã.nte de chegar a uma compreensão gl.2, 
balizante do processo de industrialização dependente dos 
.pa!see periféricos, para usar a linguagem cepalina, moetran
~o as profundas relações entre os aspectos econômicos e ge.2. 
gráficos de uma atividade. Procuramos dar ao exemplo esco-

, , . 
lhido um carater demonstrativo da problematica que caracte-
riza o atual momento pol!tico-econÔmico do capitalismo mun
dial no tocante aos países de economia dependente, na medi
da em que determina profundas modificações no espaço brasi
leiro. 

~ Partindo da constatação da progressiva presença das 
corporações "multinacionais" nas economias nacionais, das 
conseqüências internas e externas dos problemas relaciona--, 
dos com o fornecimento de materias-primas, pareceu-nos evi-
dente uma relação entre o conceito de desigual desenvolvi-
mento do capitalismo -- em nível regional e em nível nacio-
nal e a divisão internacional do trabalho. 

~ Não consideramos este estudo como sendo apenas o de 
um setor industrial. ~ um ensaio que busca levantar os pro-
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blemas das relações deste setor com diferentes espaços, em 
nível nacional e em n!vel internacional, tota~izando uma 
realidade que traz contradições em si mesma. 

l medida que fomos desenvolvendo a pesquisa, am
pliava-se a problemática levantada. As relações e Oê in
teresses internacionais foram sendo identificados e foi 
possível detectar alguns mecanismps das transformações que 
ocorrem numa economia capitalista exportadora de produtos , . 
primarios e as suas influencias sobre o espaço. 

No enfoque setorial fomos levados ~ analisar as e~ 
racterísticas da evolução industrial no Brasil, as mudan
ças de comportamento da pol!tica econômica, relacionando-
as, no caso específico, principalmente com fatores ligados 
ao impacto dos investimentos estrangeiros, mercado e faci
lidades na obtenção de matéria-prima, apesar das diferen-
ças decorrentes de uma avançada transformação industrial. 

Considerando que ocorreu uma modificação no compor 
' -

tamento da indústria, quer no que concerne à localização 
em si, quer no que concerne às relações com a região, o e! 
tudo de um setor industrial permite identilicar estas mod! 
ficações ocorridas. Estas serão diferentes conforme o se
tor p conf9rme o país em que se localizam. No exemplo es
colhido, e especificamente em se tratando do Brasil, as 

1 
vinculações com o espaço agrário, com a origem dos capi..:... 
tais e o mercado internacional nos parecem essenciais. Em 
outros setores industriais, principalmente quando nos pa!
ses europeus, além dos aspectos inerentes à internacional! 
zação do capital, as mudanças ·devem ser fortemente relaci,2 
nadas com a mão-de-obra, com a política salarial, com a P.2 
lítica de conservação do meio ambiente, etc. 

Estudos correspondentes no Brasil, envolvendo ou-
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tros setor.as industriais, poderão levar a um melhor conheci , . 

mento teoripo, de como podemos encarar, na fase atual de in-
dustrial~zaÇ~o, a dini.inica das relações de dependência. 

Acreditamos que este estudo permitirá um corte ver-, 
tical que mostrara a passagem de uma fase exportadora de 
matérias-primas para uma fase exportadora de produtos semi 
-elaborados e até finais. Esta transformação foi prevista 
e promovida diretamente, em alguns casos, e indiretamente , 
em outros, pelas forças dirigentes dos países ditos perifé
ricos, em articulação com as dos países "centrais". O nos
so interesse se voltou para algumas das transformações que 
vêm ocorrendo na organização do espaço em vista das necessi -dades dos países "centrais". 

O desenvolvimento da participação estrangeira no 
Brasil, em geral, e no setor em estudo, em particular, nos 
levou a considerações sobre a premência dos países de econ~ 
mia capitalista avançada de exportarem capital, principal-
mente sob a forma de tecnologia, quer sejam bens de capital, 
serviços técnicos ou patentes, voltados para o setor manuf~ 
tureiro. Esta é uma mudança em relação a uma fase anterior, 
caracterizada pela exportação de capitais voltados rara a 
extração de matérias-primas minerais e agrícolas (l • 

A empresa capitalista~ na medida em que se expande 
e se torna transnacional e oligopolista~ passa a ser um dos 
principais instrumentos de dominação dos países industrial! 
zados em relação aos países em industrialização, depois da 

(1) Em 1964 do total das inversões diretas norte-americanas 
no estrangeiro 38% se destinaram para o setor industrial, 
32,4% para a,exploração do petróleo e o restante para mi 
neração, comercio serviços de utilidade pÚblica e ou= 
tras atividades ~Las nuevas tendencias del capitalismo 
••• , 1970). 
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Segunda Guerra Mundial principalmente, qua.tfdo os investimen
tos diretos no estrangeiro aumentaram enormemente de parte 
das corporações multinacionais de modo geral e das norte-am~ 
ricanas, em particular. 

A corporação multinacional, como foi descrita por 
COUTINHO (1975) e SHAPIRO (1974), é uma corporação nacional 
que opera dentro das fronteiras de outro Estado e cuja atua
ção se prende às condições de seu mercado nacional (l). 

A divisão internacional do trabalho, como foi senti-
, -da desde os primordios da Revoluçao Industrial e como foi 

teorizada, de. inÍcio, pelos cientistas sociais da Europa Oc! 
dental e mais tarde aceita pelos cientistas sociais do mundo 
todo, assim dividia as forças produtivas do globo: cabia aos 
países periféricos, quer como colônias, quer como pa!ses se-, 
mi-coloniais, o papel de exportadores de produtos prima.rios, 
os quais seriam transformados nos pa!ses centrais que,quer 
como metrópoles de impérios coloniais, quer como importantes , 
centros detentores de capitais, de tecnica e de poder de de-
cisão, se encarregavam da transformação industrial. ~ ·mÍnima - , , a capa.cidade de absorçao pelas proprias economias periferi---
cas de sua produção primária, e é este um dos fatos que de
termina o grau de dependência dos países não-industrializa---.., . 
dos. A progressiva concentraçao de capitais, de progresso 
técnico e de qualificação da mão-de-obra, cada vez mais ace~ 
tua o distanciamento entre as economias ditas centrais e as 

(1) Daniel SHAPIRO (1974) assinalou que as subsidiárias nor--
te-americanas apresentam um f'aturamento cinco vezes maior 
do que o total da !xportaçao de manufaturados dos EE.UU. 
E que a sua produçao constitui a terceira grande economJ.a 
do mundo, o que justitica que grande parte das.transaçoes 
internacionais se façam dentro qestas corporaçoes mult~ 
cionais sob a forma de transferencia de bens e serviços. 
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"periféricas". É a partir daí que se definem as grandes de
sigualdades ou desníveis econômicos, entre os países e tam
bém entre as regiões de um mesmo pa!s. 

J. FRIEDMAN (1970) destaca a capacidade que as re
giões "core" têm de gerar e de absorver inovações, assim co
mo de difundi-las, determinando diferentes padrões de depen
dência, o que leva a admitir que a urbanização e mesmo a in
dustrialização se dá sem que deixe de haver dependência. As 
inovações chegam à periferia com atraso, o que significa pa
ra as regiões "core" uma vantagem na comercialização dos 
bens, assim como o controle sobre as inovações. Com a cons
tante e rápida renovação das inovações, o domínio das re
giões centrais sobre a periferia só tende a acentuar-se.Des 

. -
ta dominação cabe destacar a drenagem de rendas da "perife-
ria" para o "centro", em quantidades maiores do que os ca
pitais transferidos em sentido oposto. 

, ' Alem de salientar os aspectos referentes as mudanças 
na orientação das inversões, é preciso lembrar o crescimen
to da composição orgânica do capital invertido. O alto grau 
de acumulação de capital, nos países hegemÔnicos de modo de 
produção capitalista, leva a uma grande e contínua inversão 
em pesquisas científicas para manutenção do ritmo de renova-- , -çao tecnologica, acarretando um desenvolvimento da produçao 
dos bens de capital, e à necessidade de encontrar mercados 
para a tecnologia excedente, bem como à necessidade de acUJnE: 
lar maiores riquezas, o que vem sendo feito pelos afluxos 
de dinheiro, na forma de pagamento de empréstimos, remessa 
de lucro e várias modalidades de transferência de tecno
logia, tanto através das filiais no estrangeiro

5 
como pelos 

próprios mecanismos do comércio exterior (l • 

(1) Sobre os fluxos de capital dinheiro e~colhemos, para exem 
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l este o motor da fase de industrialização de eco
nomias "periféricas", em que nos encontramos. CARDOSO DE 
MELLO (1975) expõe com precisão: "0 núcleo do problema da 
industrialização reside na antinomia entre a plena consti
tuição da Nação e uma certa divisão internacional do traba 
lho que a haviam convertido em Periferia, quer dizer, numa 
economia que era comandada por decisões tomadas no Centro, 
porque sua dinâmica estava presa, em Última instância, à 
demanda externa. As economias externas, enquanto dependen
tes, são mero prolongamento do .espaço econômico das econo
mias centrais". 

plificar, trechos baseados em J. P. VIGIER e G.WAYSARD 
- 11Revolution Scientifique et Imperialisme. Les Temps 
Modernas", agosto 1968, e 'A.Gunder FRANK -"Cepal-Poli
tica del subdesarrollo 11 .Punto Final,n2 89,outubro 1969: 
" ••• existe uma igualdade crescente entre as saídas e 
as entradas de capital monetário entre os EE.UU.e os 
demais países capitalistas.Ainda mais,as entradas che
garam às vezes a superar as saídas de capital.Isto foi 
explicitado em uma análise do Departamento de Economia 
e de Neg6cios Sociais dos USA,para o período de 1956 -
196811

•
11 0 montante de benefícios e de dividendos repa

triados pelas empresas americanas do estrangeiro á sem 
pre igual e às vezes superior às saídas de capitais a= 
mericanos, destinados aos investimentos diretos".Esta 
relação entre o fluxo de capitais é ainda mais marcada 
na América Latina. "Em 1961 o total das fontes de fun
dos de inversão estrangeira em todas aa áreas do mundo 
era de 8.217 milhões,dos quais 1.249 milh~es,ou seja, 
15% eram fundos provenientes dos EE.uu., 1.391 milhões, 
ou seja, 16% eram fundos obtidos em ultramar,fora de 
firmas dos EE.UU., e o resto eram lucros obtidos no es 
trangeiro e encargos por depreciação.No mesmo ano, aã 
fontes totais de fundos de inversão na América Latina 
eram de 1.781 milhões,os fundos trazidos dos EE.UU.eram 
de 110 milhões,ou seja 6% dos fundos totais,e os fundos 
adquiridos no estrangeiro fora das firmas era de 186 mi 
lhões,ou seja,mais da metade dos trazidos dos EE.UU. o
r-esto eram como de costume, lucros locais e encargos de 
depreciação, muitos dos quais constituiam manipulações 
de contabi~idade que ocultam os reais lucros sob a for
ma de supostos custos( ••• )a inversão que realmente v.eio 
dos EE.UU.entre 1960 e 1964 alcançou uma média qtlinqae
nal de 4% do total da chama.da inversão norte-americana 
na América Latina". 
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Podemos falar numa nova divisão internacional do tra 
r • -balho em que passou a interessar aos paises hegemonicos rec~ 

ber produtos semi-elaborados e até produtos finais. Esta in
dustrialização é feita com tecnologia importada,em geral com 

, . ' , , 
tecnologia ja amplamente utilizada e as vezes ate ja ultra~ 
passada e com equipamentos, na sua maioria, importados e mu.! 
tas vezes obsoletos em seus países de origem. As poupanças 
se dirigem para os espaços econômicos menos ocupados, onde a .. , . """ mao-de-obra e mais barata, a terra pratica..-nente nao tem pre-

, . . , . ,,,_ 
ço, ha abundanc1a de materias-primas e uma preocupaçao em 
criar condições de infra-estru~~ra para. receberÉ:EI inveretes.A 
t.sxa .de Jucro é diferente no mundo e o fator CP.pi tal se .des~ 

loca livremente para onde os benefícios são maiores (EYMA
NUEL, 1971). Na verdade, o fluxo de capital que se desloca 

, . , .. 
esta longe de corresponder aos investimentos necessa.rios a 

instalação de subsidiárias, uma vez que como investimento 
são computados os empréstimos, a transferência de tecnologia 
e os próprios lucros acumulados. 

A desigualdade dos termos de troca não diminuiu e 
até se acentuou na fase atual, na medida em que novas e mais 
req'tlintadas relações de dependência se estabeleceram entr~ 
os pa!ses industriais capitalistas e os países subdesenvolvi 
dos em processo de industrialização • 

.E_sta nova divisão internacional do trabalho, que se 
baseia, entre outras coisas, na produção industrial das sub
sidiárias, evidencia o mecanismo pelo qual a economia dos 
pa!ses "centrais" se relaciona com a dos países "perii'éricos' 
e deles depende, agora não mais apenas para fornecimento de , 
matarias-primas e como mercado para seus produtos manuf'atur,! 
dos, mas também para colocação e reprodução de seu excedente 
de capital. 

EMM.ANUEL (1971) procurou analisar o que considerou 
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como os fluxos dos valores reais que circulam entre os pólos 
da economia mundial. Considerou e procurou demonstrar que o 
intercâmbio desigual não se dá apenas quando se trata de pr~ 
dutos primários em contraposição a produtos manufaturados, e 
sim na "relação entre países subdesenvolvidos e países de
senvolvidos, qualquer que seja o produto que uns ou ou~os , 
troquem". Argumenta com fatos historicos: os produtos da 1!! 

, A ,_, , 

dustria textil, hoje tao desvalorizados no comercio mundial, 
permitiram à Inglaterra fazer a Revolução Industrial e domi
nar o mundo. Também se refere ao exemplo da madeira que,a~ , -sar de sua origem agricola, nao sofreu historicamente a que-
da de preço que caracteriza a deterioração doe termos de tr~ 
ca, no que se refere a produtos primários, e a razão seria o 
fato de se tratar de um produto comercializado entre os paí
ses desenvolvidos. 

Partindo da idéia de que é impossível explicar o in-
• . -tercambio desigual por uma comparaçao dos produtos tendo em 

vista seu valor de uso, diz taxativamente que "como todos 
os fenômenos econômicos, o intercâmbio desigual reflete as 
relações das coisas ~; e neste caso, as .relações do homem 
subdesenvolvido com o homem desenvolvido". 

A produção industrial brasileira cresceu muito de
pois de 1968, favorecida pela política governamental que vem 
se empenhando em integrar a economia brasileira com a mun
dial, pela expansão das subsidiárias das grandes corporações 
internacionais já instaladas no país e pela atração de novas. 
~randes projetos de investimento vêm sendo financiados, a 
prazos longos, pelos organismos de crédito internacionais ~ 
sociados, muitas vezes, a consórcios formados por empresas 
"multinacionais". 

Com o enorme déficit que caracteriza a balança de ~ 
gamentos, pois apesar do aumento das exportações não foi me-
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nor o aumento das importaçÕ6s~ vem sendo reforçado o estímu
lo à entrada de capitais estra.~geiros 1 quer diretamente,quer 
sob a forma de empréstimoH~ 

A política econômica brasileira se voltou, de forma 
, ~ 

prioritaria, pa:ca a exportaç~o e, em particular, para a ex-
portação de manufaturados. A exportação foi favorecida des
de 1969 por uma série de incentivos fiscais que consistiram 
basicamente em ressarcir os fabricantes exportadores de cer
tos impostos federais e estaduais (l) e por uma série de ou
tras medidas, principalmente de cLráter promocional e de in
fra-estrutura. Não foi só o Brasil que adotou uma política 
de estimulo à exportação de manufaturados. A maiori.a dos 
países membros da UNCTAn (Conferência das Naçõos Unidas para 
o Comércio e o Desenvolvj_mento) 9 cuja pa1:-·ticipação no comér
cio internacional de produtcs manu:fa·~uradcs sempre foi inex
pressiva, optou por este caminho para incrementar as res
pectivas economiasº 

E é dentro desta idéia geral que as fábricas em con
dições de exportar promoveram grandes &~pliações~ que numer~ 
sas subsidiárias de empresas estrangeiras aqui se instalaram 
visando especificamente a expol.'°GB.ção, mui tas vezes para os 
seus próprios países de origem. Como a remessa de lucros e 
o pagamento por utilização de marcas e patentes vêm sendo di 
ficultados pela legislação brasileira, em geral é sob a for-
ma de contrato de serviços de assistência 
à subsidiária brasileira que esta remessa 
feita (BIATO e outros, 1973). 

técnica da matriz , 
e freqüentemente 

(1) Impostos federais (IPI - i mposto de produtos industrial! 
zados; IR - imposto de renda e imposto de il,llportação) e 
imposto estadual (ICM - imposto de circulaçao de mercado 
ria ) e outros incentivos que não são fiscais. -
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Em 1972, alguns decretos favoreceram especificamente 
l ,,.,, , ""' 

a instalaçao de fabricas voltadas para exportaçao, oferecen-
do isenção de impostos para importação de equipamento, má
q~inas e matérias-primas destinadas à produção de bens de e~ 
portação (ignorando a lei de similaridade), assim como faci
litando a transferência de conjuntos industriais comple-
tos para o Brasil desde que a produção tivesse como destino 
a exportação (chamada lei do transplante _de fábricas). ~ · 

Dentro deste esquema de encaminhar para os mercados 
internacionais quantidades suficientemente grandes de produ
tos primários e semi-industrializados, de forma que pudes-
sem ter preços competitivos no mercado internacional, foram 
projetados os chamados "corredores de exportação" para al
guns portos brasileiros. 

O interesse pelo reflorestamento e pela indústria de 
celulose no Brasil se enquadra na extraordinária expansão 
das economias capitalistas avançadas no período após a Se~ 
da Guerra Mundial, marcado, como já dissemos, pela acelerada 
instalação de unidades produtoras nos países estrangeiros. ~· 

No caso espe?Ífico das indústrias de celulose, além 
das formas comuns de i capitalização, deefrutaJJt de imensas VB!! 
tagens adicionais representadas pela possibilidade de usu-, 
fruir de maciços florestais ja amadurecidos, que representam 
o fruto d.e capitais imobilizados há alguns anos (l). Sem fa
lar na imensa capitalização representada pela desproporcio-
nal e a.rtif icial valorização das terras no Brasil. 

(1) As grandes empre~as estr~geiras de celulose que estão 
se implantando ou que estao estudando a possibilidade 
de aqui se instalar tem se,pre como ponto de partida 
de seus interesses a já ê~fis;éeng,ia de reservas de maté
ria-prima, com o que ganham varios anos em que o seu 
capital ficaria imobilizado. 
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Daí considerarmos que o exemplo escolhido terá aque
le caráter demonstrativo proposto inicialmente. Procuramos , 
relacionar o fato industrial com a problematica internacio-
nal da madeira, analisando-a nos seus aspectos mais comple 
xos de recurso natural renovável (l), no mundo e no Brasil; 
a escassez de madeira nos paÍses industrializados das re-
giÕes temperadas e o prolongado ciclo de renovação dos maci
ços florestais nessas regiões, em contraposição ao espantoso 
potencial de renovação oferecido pelas regiões tropicais. 

Foi a preocupação de estudar essas novas formas de 
complementaridade que nos conduziu ao presente estudo e à 
constatação de que as novas relações de troca que caracteri
zam o mundo moderno estão influindo diretamente na reorgani
zação de amplas porções do território brasileiro. 

Os investimentos diretos constituem uma necessidade -· 
inerente ao capitalismo na reprodução do capital. Estes in-
vestimentos são feitos pelas grandes corporações "multinacio 
nais". Dadas a estrutura de mercado (inexistência ou fragi
lidade do mercado interno e necessidade de vincular a produ
ção à possibilidade de exportar) e a direta participação do 
Estado, cuja presença é marcada, quer pela constituição de 
sociedades mistas, quer pela concessão de vantagens cambiais, 
tributárias, financeiras, se multiplicam as firmas subsidiá
rias das grandes empresas industriais no mundo. O desenvol
vimento econômico vem sendo simbolizado pela industrializa~ 

(1) 1 N "11' #lt# 

Ha pla.ntaçoes que sao de florestamento e as que sao de re 
florestamento. Tanto se :procura ampliar as áreas reflores 
tadas como se procura substituir os antigos povoamentos -
por novos, de rápido crescimento, visando um aproveitame~ 
to, a curto prazo, para fins industriais. A silvicultura 
ensin~ as técnicas de aproveitamento das matas; é o ramo 
da ciencia florestal que trata da propag~ão e cultivo 
dos povoamentos naturais e artificiais" (Glossário em da
sonomia, I.F., são Paulo, 1974). 



-13-
.., , .., 

çao, porem nao havendo paralelamente uma mudança de estrutu-
ras econômicas, o tamanho dos mercados dos pa.Íses em que se - - , instalam nao acompa.n..~a o aumento da produçao. O comercio in 
tem.acional adquire renovada importância, pois este cresci
mento industrial se apóia nas trocas com o estrangeiro, quer 
pela importação de bens de equipamento, quer pela exportação 
dos produtos fabricados, intermediários ou finais, entre fi
liais e matrizes. 

, 
Partimos do conheciIIlento da industria de celulose no 

,. --
mundo, do elevado grau de concentraçao dos mercados consumi-
dores e do elevado grau de centralização financeira a qu~ 

chegaram as grandes empresas papeleiras do mundo, do conhec,! 
mento da competitividade destes produtos no mercado interna
cional, e da necessidade de baratear a produção em contrapo
sição aos gastos para minorar os efeitos da poluição. Da 
constatação de que vem se avolumando o interesse pela possi
bilidade de produzir celulose nos países "periféricos", que 

- ~ 

como o '.Brasil., ãIY.t"esenta.m condiçoes excepcionais de obten--
ção da madeira e que, dada sua condição de países de econo
mia dependente, comprometidos com a necessidade urgente de 
exportar, e empenhados numa política salarial de não sobre
carregar o custo da mão-de-obra, se abrem à implantação de 
subsidiárias e com elas se associam. 

Pode-se dizer que está em andamento, fortemente rel! - - , cionada com a produçao de madeira, uma redistribuiçao geogra , , 
fica, em nivel mundial, das areas pro~utorae da madeira. E 

isto nos levou a considerar, depois de examinar Oé recursos 
tloreetais disponíveis no mundo e as suas condi9Õe~ de reno
~ação, a importância para os pa:Íses centrais do$ ;;;og:r:'a:tnas· 
t1orestais que estão sendo empreendidos erti ~es if.bs "C~ti
neutes africano e sul-americano. Suas o~act=!trbidaa í.1§ 
florestas de p.rodução .voltadas para exportaQão da. ~Bitl ~· 
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equipara (apesar das diferenças decorrentes de uma transfor
mação industrial da matéria-prima obtida, mais avançada) , às 
grandes plantations comerciais que há séculos vêm caracte
rizando a ocupação da terra nos países tropicais, ao mesmo 
tempo que o aproveitamento industrial da madeira, próximo 
aos locais de produção, e a sua exportação como produto sem,! 
-elaborado, se subordinam à nova divisão internacional do 
trabalho, que, embora em outro n!vel, mantém a dinâmica das 
relações de dependência. 

Não foi só ao aspecto aproveitamento da madeira q~e 
nos ativemos. O reflorestamento vem sendo favorecido por in -
centivos fiscais, diretos e indiretos, com profundas conse~ 
qüências para o espaço agrário. "0 process<?; interessando o 
reflorestamento com incentivos1 que se iniciou aparentemente 
desordenado, embora obedecendo a uma diretriz de tornar pro
dutivas as grandes propriedades e atender a demanda mundial 
de madeira, passou a ser altamente orientado, na medida em 
que se vinculou a wn número limitado de grandes empreendime~ 
tos integrados, moldando-se a uma política global de export~ 
ção, de grande empresa e de associação com o capital estran
geiro" (Cap. V). Está sendo, ao lado da pecuária, uma das 
bases da manutenção d? latifúndio .'t Leva a uma maior concen
tração de propriedades e, ao c-ontri buir para o desvincula.me~ 
t~ da mão-de-obra da terra, está modif ica.ndo as relações de - , ~ pr.oduçao no campo e favorecendo uma rapida acumulaçao de ca-
pitais. 

A escolha do tema como caráter demonstrativo de 
r-specto da _dinâmica do capitalismo atual foi intuitiva, 
~eada no conhecimento pessoal da realldaae. 

um 

ba-

Além do estudo do reflorestamento realizamos uma pe_! 
quisa de campo numa área de importantes plantios, tendo em 
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vista desvendar a dinâmica da reorganização do espaço rural 
e das relações cidade-campo em função da forte influência 
que a atividade industrial exerce sobre esta atividade agrí
cola. 

Finalmente abordamos especificamente a indústria de 
celulose no Brasil, procurando sempre nos limitar àquelas 
informações que nos pudessem levar a analisar as transforma
ções dentro deste setor industrial. 



CAP!TULO II 

A FABRICAÇÃO DE PASTA E CEllJLOSE 

1. Pastas mecânicas, químicas e semi-químicas 

O princípio da fabricação do papel era conhecido 
na China, provavelmente deéde o século II. SÓ no século 
XIV foi introduzido na Europa, passando gradativamente a 
substituir o papiro e o pergaminho, principalmente depois 
da invenção da impressão, no século XV. A França esteve na 
vanguarda da fabricação de papel até o início do século XX 
quando os países nórdicos e norte-americanos, mais aquinho!: 
dos em resinosas, tomaram a vanguarda. 

As primeiras fábricas de papel se localizavam jU!! 

to a rios e faziam uso principalmente de tecidos velhos e 
de fibras vegetais. No século XIX, com o início da fabric! 
ção contínua de papel, sa1µ-se da fase artesanal. 

O número de fábricas multiplicou-se rapidamente e 
a necessidade de quantidades crescentes da matéria-prima l! 
vou à generalização do uso da madeira. Na segunda metade 
do século XIX foram desenvolvidos os principais processos - ~ da fabricaçao de pasta a partir da madeira: pasta mecanica, 
pasta de soda, celulose-bissulfito, celulose-sulfato. 

O processo de fabricação é um fator importante a 
ser considerado: 

... 
- as pastas mecanicas resultam de um simples des-

fibramento da madeira. 
to elevado, porém exigem madeiras 
e de boa qualidade. O principal uso é para a f! 
bricação de papel jornal. 
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- as pastas químicas - celulose - resultam de re! 
ção da madeira a certas substâncias que elimi
nam uma série de impurezas e separam a lignina 
da celulose. Conforme a solução utilizada tem
se as pastas sulfato (ou soda) e as pastas-bis
sulfito. A madeira não tem de obedecer aos mes 
mos critérios de qualidade e conforme o equipa
mento podem ser utilizadas madeiras diferentes. 
A celulose assim obtida é utilizada na produ~ 

ção de diferentes tipos de papel. Dois terços 
da produção mundial de papel é feita com celulo 
se química, embora seja o processo que oferece 
menor rendimento. 

- as pastas semi-químicas - resultam de um proce~ 
so intermediário que utiliza conjuntamente a 

.,_ A ~ • AI , 
açao mecanica e a quimica. Tem uma serie de 
vantagens: apresenta rendimento elevado, a m~ 
deira não precisa ser da melhor qualidade e o 
investimento é menor por tonelada produzida (1), 

Pode-se ainda acrescentar a pasta para dissolver, 
uma pasta química, altamente purificada, usada na indús
tria têxtil. Sua fabricação é muito diferente da pasta de 
papel e a produção não ultrapassa 5% da produção mundial de 
pasta. 

(1) As estatísticas de muitos países apresentam a produção 
de pasta semi-química junto com a química. 
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2. As mudanças tecnológicas 

De modo geral podemos dizer que a fabricação de 
pa2tas e papéis, que começou estreitamente ligada a proces-

~ , -sos mecanicos, vem se transformando atraves da utilizaçao de 
processos químicos. A evolução das técnicas foi se dando ~ 
ra atender ao crescimento da demanda. Da pasta mecânica re
sultam papéis de qualidade in:ferior. A irimeira usina de 
pasta mecânica ,(patente de 1840) entrou em funcionamento em 
1852 na Alemanha. As unidades de processamento foram pass~ 
do por modificações constantes, chegando hoje a tamanhos gi
gantescos. As pastas químicas começaram a ser fabricadas 
nos Estados Unidos em 1866 (pasta de soda, patenteada em 
1851 na Inglaterra e processo bissulfito, patenteado em 1867). 
Por volta de 1920 difundiu-se o sistema semi-químico que CO!! 

siste na utilização de ácido quente e o uso de diferentes b~ 
ses solúveis. A preocupação com o rendimento passou a ser 
fundamental e as instalações foram sendo transformadas nos 
países. grandes produtores, sempre visando maior recuperação 
dos produtos químicos e maior produtividade da madeira. A 
preocupação de economia difundiu o uso do processo kra.ft e 
também neste caso os equipamentos foram sendo modernizados e 
ampliados (os digestores passando a ser de até 20 tonela~ 

das), o mesmo acontecendo com as instalações auxiliares. 

Novas técnicas de branqueamento da pasta kraft de -
senvolveram-se antes da 2ª Grande Guerra, mas foi principal-
mente depois que se deu a grande expansão do setor: em 25 a
nos a produção dos Estados Unidos passou de 3,8 para 28,7 
milhões de toneladas, a produção de pasta aumentou em 500 ~ 
e o da pasta branqueada em 1900 por cento (La fabricatio~ et 
la blanchiment ••• , 1972). 

O branqueamento se faz normalmente a partir do elo -ro (sob formas diferentes) e daí a importância deste proauto 
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químico na fabricação do papel. 

possibilidade de usar a celulose 
1 

É importante ressaltar a 

k:raft na fabricação de 

papel de qualidade e de papel jornal, fato que levou sua 
produção a ultrapassar em importância a celulose-bissul
fito. O cloro era o único produto branqueador até a déo! 
da de 50, quando foi introduzido o peróxido, porém seu 
custo não é compensador. Muito recentemente foram instala
das grandes unidades branqueadoras a oxigênio (com ca
pacidade superior a 400 e 500 ton./dia, nos Estados Uni
dos, suécia e França). 

k:raf t 
A fabricação da celulose 

permitiu o aproveitamento de 
segundo o processo 

quase todos os ve-
getais lenhosos e isto foi especialmente importante no que 
concerne às latifÓlias, cujo llso se intensificou rapida
mente e foi um dos fatores a influenciar o deeloc! 
mento da implantação de novas fábricas de pasta das 
regiões ricas em coníferas para latitudes mais baixas, 
onde aquelas são mais abundantes. Nos Últimos anos gran 
des unidades de celulose k:raft para dissolver foram 
inataladas na América do Norte, em Portugal (Billerud),na 
URSS, no Brasil (Borregaard). 

Na década de 50 a tecnologia deu mais um 
passo importante, avançando no sentido do aproveita
mento de resíduos na fabricação de pasta de qualid! 
de. 

Cada vez mais se amplia o emprego dos processos 
semi-químicos que, além da economia em matéria prima, 
permitem uma maior diferenciação da qualidade e, mais , 
recentemente, passaram a ser valorizados por tambem 
corresponderem a preocupações de ordem ecológica. 

A quantidade de madeira consumida na produção de 
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uma tonelada de pasta e de papel varia conforme o processo 
de fabricação (1). De modo geral todas as tecnologias pro
curan se desenvolver no sentido de aumentar o rendimento 
da matéria-prima. Sem distinguir o processo empregado, a
tualmente consome-se, em média, 3,5 m3 de madeira para 
cada tonelada de pasta. 

Segundo os resultados a que chegou uma mesa re
donda promovida pelo periódico "Pu.lp and Paper Internati_2 
nal" (Perspectives Technologiques ••• , 1973) sob~ a tecno~ 
logia em 1980, nada indica que modificações marcantes oco~ 
rerão neste espaço de tempo. Partindo da premissa de que 

1 

o maior problema do setor e o custo dos atuais processos 
de fabricação, portanto problemas de rentabilidade, con-
cluiu, dentro deste enfoque empresarial, que somente a 
evolução técnica poderá levar os preços a níveis economic~ 
mente mais satisfatórios. Não cabe no âmbito deste traba
lho a menção aos progressos e ~ renovações de equipamen
tos decorrentes das pesquisas tecnológicas que constante--
mente vêm sendo empreendidas pelas empresas e organismos 
oficiais, embora se considere que no fundamental os proce! 
sos de fabricação de papel pouco mudaram em mais de um sé
culo. 

(1) Rendimento aproximado em pasta da matéria-prima na Eur_2 
pa. 

Rendimento em ~ 
Pasta de dissolver 
Pasta química 
Pasta química de alto rendimento 
Pasta semi-química 
Pasta meci?lo-qu!mica 
Pasta mecanica 

FONTE: Les Bois, FAO, 1967. 

30 - 40 
40 - 55 
56 - 65 
65 - 85 
85 - 90 
90 - 95 
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Entretanto, queremos destacar o que parece ser 
uma retomada de interesse para com o emprego de pasta mecâ
nica. Considerada como um produto inferior, usada principa,! 
mente para~papel jornal, teve uma demanda menor na década de 
70 e em vista desta superprodução relativa teve os preços 
reduzidos". No entanto, existe uma corrente entre os fabri
cantes preocupada em melhorar a qualidade da pasta mecânica 
(pasta termo-mecânica, pasta mecânica de refinadores, pasta 
mecânica fixa e alvejada) de forma a obter papel para uso do 
méstico, embalagem e papelão. 4-s perspectivas que estão sen 
do previstas para as pastas mecânicas se relacionam com al

guns aspectos: em primeiro lugar, aspectos conservacionis
tas, pois, como já vimos anteriormente, a pasta mecrouca ut! 
liza quase 100% da matéria prima, enquanto nos diversos ti
pos de celulose o aproveitamento gira em torno de 50%; em ª! 
gundo lugar, aspectos ecológicos, pois o processamento da .. , 
pasta mecanica e pouco poluidor, enquanto na celulose alvej~ 
da os rejeitas de fabricação poluem fortemente as águas e o 
ar. Com estes argumentos alguns setores técnicos conside-
ram um desperdício e uma agressão ecológica o uso indiscrimi 
nado de celulose alvejada e propõem que se desenvolvam prod~ 
tos à base de pasta mecânica e de papéis velhos (50% de ca
da), o que resultaria numa enorme economia de madeira e em 
maior proteção ao meio ambiente (apesar da poluição das á
guas, provocada pela necessidade de reciclar os papéis ve
lhos). Nos países escandinavos, exatamente onde nasceu e 
foi promovido o papel kraft paro e onde ainda existem re~ - , lamentos proibindo misturas com fibras mecanicas, hã grupos 
de técnicos e de fabricantes que consideram ultrapassadas ª! 
tas regulamentações e propõem que ao papel k:raft seja feita 
uma mistura de até 10% de fibra mecânica; outros chegam a 
propor que até 1980 todos os papéis para uso doméstico, na 
Europa, sejam fabricados com pasta mecanica e papel usado e 
que mesmo no papel fino e no kraft se possa introduzir,sem 
prejuizo da qualidade, pelo menos 20% de pasta mecânica. O 
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.l OSSO interesse é apenas constatar esta modificação de tendê!! 
eia nas técnicas em uso, dadas suas fortes implicações geogr_! 

, -ficas, sem nos deter nos aspectos tecnicos que sao exaustiva-
mente descritos nos trabalhos que consultamos e que a partir 
de projeções das quantidades de matéria-prima, produtos inte! 
mediários e finais, concluem pelas vantagens econômicas da 
re-valorização da pasta mecânica. 

O Japão, desde 1968, começou a produzir pa.pel 
sintético, porém as previsões feitas foram demasiadamente o~i 
mistas e se baseavam na falta de matéria-prima celulÓsica.Não 
se contou com a possibilidade de alta de preços dos prod~ 

tos petroqu!micos. 

3. Integração, concentração e economia de escala 

A caracterização da indústria de pastas envolve uma 
série de considerações. Conforme o processo de fabricação, P.2. 

, .. , 
de ser classificada como industria mecanica ou como industria 
química. Nas estatísticas brasileiras (Censo Industrial de 
1970) é classificada como indústria de transformação, no gên! 
ro "Papel e Papelão" que, além da "Fabricação de celulo
se e de pasta mecânica", inclui todos os tipos de fabricação 
de artefatos de papel e papelão" (l). 

(l)O "Programa Estratégico de Desenvolvimento"!elaborado pelo 
Ministerio do Planejamento do Governo Medic classit'icou 
os ramos industriais segundo o uso dos bens produzidos em: 
l. lngústrias produtoras de bens não duráveis:Têxtil, Ves

tuario e Calçaqo,Produtos alimentícios, Bebidas, Fumo, 
Editorial e Grã.fica,parte da Qufmica(Farmácia e Perfuma 
ria). -

2. Indústrias produtoras de bens de col}sumo duráveis:parce 
la de Materiais de Transpo~e(automoveis para particulã 
res);pcµ-cela de Material eletrico(electro-domésticos ); 
Mobiliário, Diversos. 

3. Indús~as produtoras de bens intermediários: Minerais 
nao-metalicos,Metalurgia,Borracha,Couros e Peles, Papel 
e Papelão.Madei;a!o ~estante da Química e parcela do Ya 
ter~al Eletricotf os). _ A -

4. Industrias de bens de produçao:Mecanica,rest~te do Ma
terial de Transporte, restante de Material Eletrico. 
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É uma indústria que requer equipamentos pesados e 
volumosos, independentemente do produto acabado ~ o papel~ 
ser um produto leve. Requer grandes investimentos, sendo el! 
vada a relação capital/produto; no caso de uma indústria in
tegrada de papel, são mais elevados do que na siderurgia,por 
exemplo. Qua.~to mais leve e de melhor qualidade o papel, os -equipamentos sao mais pesados. 

No entanto, quer a celulose quer o papel, são ~ro 
dutos intermediários, isto é, são utilizados como matérias : 
primas em outras indústrias que se encarregam da fabricação 
de bens de consumo final. 

As indústrias de pasta são de capital intensivo e 
implicam no emprego de técnicas complexas, o que faz com que 
as unidades de maior capacidade de produção sejam mais econô 
micas. As economias de escala são marcantes e, apesar das 
exig~ncias técnicas específicas à cada matéria-prima, verif! 
ca-se uma certa relação geral entre o tamanho dá.a usinas e a 
natureza dos produtos. 

A fabricação de celulose e papel é altamente com~ 
1 -

titiva no mercado internacional, principalmente porque, tra-
tando-se de produtos estandardizados, é fácil alternar forn! 

A ' , cederes. Como a concorrencia entre as empresas ainda e gr8.!! 
de, em nível internacional, os preços variam com a demanda 
e as grandes empresas se empenham no barateamento da produ
ção, tanto produzindo em grande escala, como obtendo matéria 
-prima bruta e/ou intermediária a preços mais baixos. 

Exemplificando com a França: no ano de 1969 apenas 
cinco usinas processavam 45% do total da madeir~ utilizada 
pelas indústrias de pasta do pa.!s, enquanto as demais 39 re
cebiam o restante. As usinas de pastas mecânicas ou pastas 
semi-químicas são, de modo geral, unidades produtivas meno--res e as de celulose-bissulfato ou celulose-sulfato sao de 
maiores dimensões, por razões técnicas. 
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A produção de pasta e de papel num mesmo estabele
cimento implica uma concentração de ordem técnica, pois,coB 
forme o tipo de papel, vai variar o tipo de pasta a ser em
.pregado. Esta concentração é possível e vantajosa quando se 
trata de produzir uma grande quantidade de papel de um só ti 
po: da! a produção de papel jornal geralmente se fazer no 
mesmo estabelecimento que a pasta mecânica e a de papel para 
embalagem juntamente com a celulose-sulfato, provenientes, 
ambas, d& resinosas. Já as fábricas que produzem diferen
tes tipos de papel, tendo portanto de fazer uso de dife
rentes tipos de pasta, podem ter uma concentração parcial , 
isto é, podem produzir uma das pastas de que necessitam e 
receber outras. 

A concentração na indústria de celulose é muito 
acentuada no aspecto financeiro, ao n!vel das empresas. Um 
relativamente pequeno número de empresas é responsável pela 
maior parte da produção mundial de celulose. No Japão, no 
setor de pasta, as cinco maiores empresas produziram, em 
1971, 4.577.000 toneladas métricas de pasta, correspondeB 
do a mais de 50~ do total da produção no país (9.038.692 to 
neladas) e as 10 maiores produziram 6.250.000 toneladas, ou 
seja, cerca de 70% da produção total (l • 

{l) PrinciEais sociedades ~;E!leiras do Japão - 1971 
Sociedades Nº de Produç~o em 

usi- mil toneladas 
nas Pas- Papel P!f.! 

ta lao 
1 Oji Paper Ltd~ .• 3 1236 114'7 
2 Jujo Paper Co.Ltd. 8 1148 1038 
3 Daishowa Paper Mf'g Co.Ltd. 4 863 512 524 
4 Sanyo Kokusaku Pu.lp Co.Ltd. 5 821 424 9 
5 Honshu Paper Co.Ltd. 7 445 162 561 
6 Taio Paper Mfg. Co. Ltd. 2 509 320 134 
7 Tokai Pu.lp Co.Ltd. 1 307 123 234 
8 Mitsubishi Paper Mille Ltd. 5 401 204 42 
9 Nippon Ptllp Co. Ltd. 2 278 193 

10 Kanzaki Paper Mfg Co. Ltd. 2 190 252 
11 Chuetsu Palp Industry Co.Ltd. 4 276 143 16 
12 Hokuetsu :Paper Mills Ltd. 3 161 148 121 

continua 
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A concentração fina..~ceira no setor em estudo se 
dá ta:nto horizontal como verticalmente: tanto a integra
ção (concentração vertical) ascendente que vai até a explota
ção de maciços florestais próprios, plantados ou nativos, co
mo a integração descendente, que se verifica quando fazem par
te do grupo fábricas de produtos finais, que utilizam a maté-
ria-prima intermediária proveniente de usinas da própria em
presa. A concentração horizontal não exclui a vertical e vi
ce-versa. 

Ao lado desta forte concentração, o setor apresenta 
evidente tendência à centralização dos capitais, o que se evi - , . 
dencia pela absorçao dos pequenos empresarios e pela transf o! 
mação das grandes empresas individuais. A centra41zação com
plementa a acumulação capitalista, permitindo a expansão da 
escala das operações dos grandes empresários. Quando este pn::> 

cesso se dá no sentido horizontal, uma unidade econômica ab
sorve outra semelhante, e quando ocorre no sentido vertical , 
a unidade absorvida é relacionada com diferentes etapas da 
produção ou com o aproveitamento de subprodutos. No setor 
de celulose, o encarecimento e o escasseamento da matéria-
prima, assim como o aumento do custo da produção, devido aos 
equipamentos anti-poluição, custo da mão-de-obra e outros 

13 Daishowa Plüp Mfg Co. Ltd. l 233 183 
14 Ua.ruzumi Paper Mfg Co. Ltd. 2 174 152 
15 Toyo Pulp Co. ·Ltd. l 196 129 
16 Settsu Itagami K.K. 3 67 157 
17 Teshiogawa Seishi Co. Ltd. 1 151 151 
18 Sanko Paper Mfg Co. Ltd. 2 73 2l 205 
19 Takas~ Paper :Mfg Co. Ltd. 4 47 222 
20 Kishu aper Co. Ltd. 2 112 155 
21 Nihon Shigyo K.K •. 4 68 49 143 
22 Koa Kogyo K.K. l 54 148 
23 Kitani Pulp Mfg Co. Ltd. 2 87 104 
24 Nippon Art Paper Mfg Co. Ltd. 3 70 119 
25 Chuo Paperboard Co. Ltd. 2 8 174 
26 Senju Paper Mfg Co. Ltd. 3 180 
27 Jujo Paperboard Co. Ltd. 2 - 172 
28 Rengo Co. Ltd. 2 169 
29 Saga Paper Board Mfg co. Ltd. l 56 110 
30 Tomoegawa Paper Mf g Co. Ltd. ; 79 84 

FONTE: Les Statistiques de l'lndustrie Japonaiae ••• 1972. 
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"empresas combinadas'' 
centralização mundial 

Na França assistimos à reestruturação das indÚs~ 

trias de pasta, de papel e papelão com o aparecimento de 
grandes sociedades: a) em 1960 "La Cellulose du Pin" agru
pou os interesses do grupo "Saint-Gobain" no setor papelei
ro. Nessa época absorveu a sociedade "La.ndaise de Cellulo
se", as "Pa:peteries de Roquefort" e recebeu a usina (de Be
gles) que a "Saint-Gobain" tinha adquirido da "La Rochette
Cenpa". Além disto vem aumentando e reforçando as partici~ 
ções que detém em outras empresas, que cada vez ficam iiais 
dependentes dela; b) também constituiu-se o "Groupement Eu
ropéen de la Cellulose" que surgiu quando a filial de um ~ 
po americano-canadense, "Parsons and Whitemore", que origi
nariamente vendia máquinas para papel e montava instalações 
de pasta, adquiriu o controle da "Cellulose d'Aquitaine",da 
"Cellulose des .A:rdennes" e conseqüentemente da sociedade iB 
dustrial da "Cellulose d'Alizay" (SICA); e) em 1963 fizeram 
:fusão as 11 Papeteries Aussedat" com as "Papeteries du pont 
de Claix" e ambas, em 1970, se juntaram com a sociedade 
"Produits Chimiques et Cellulose Rey". Em 1971 o grupo "Au,! 
sedat-Rey" controlou o grupo das "Papeteries de France". O 
primeiro e o Último exemplo evidenciam formas de centrali
zação vertical, o ~egundo põe a claro uma das formas de cen
tralização horizontal (BORGAU, 1972). 

A situação das indústrias do setor no Japão,o ter
ceiro produtor mundial de pasta, também é significativa. An
tes da 2ª Guerra Mundial, a indústria papeleira japonesa era 
dominada pela sociedade "Oji Paper Co. 11

• Em 1971 falava~ee 
ainda 4,e.euma fusão "Oji-Jujo-Honshu", embora esta tivesse 
sido rejeitada pelo governo três anos antes. A fusão era a
presentada como necessidade do Japão de possuir uma socieda
de papeleira gigante, capaz de garantir no estrangeiro recU!: 
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sos e:.1 madeira para pasta (em ,,ista da crescente penúria lo
cal desta matéria-prima e do custo das medidas anti-poluição), 
e tornar-se competitiva em relação às líderes mundiais. O 
processo de centralização dos capitais das empresas papelei
ras japonesas está muito vinculado com o mercado internacio
nal e com a possibilidade de garantir o aprovisionamento da 
matéria-prima e/ou produto semi-elaborado oriundo de outras 
regiões (Anexo II-A). 

Estes grupos capitalistas controlaram em 
lugar a produção e o mercado interno e, em seguida, 
ram para o mercado internacional. 

primeiro 
se volta -

A preocupação das indústrias papeleiras com o forn! 
cimento de pasta não é exclusiva do 
tral dos países maiores produtores. 

... , ..., \ 
Japao, e a preocupaçao 09!! 

Para assegurar este for-
necimento, as empresas vêm passando por um processo de centr~ 
lização de capital em nível internacional, efetuando concomi-- ' .. tantemente "integraçao a distancia". Dentro deste processo 
é que podemos explicar as fábricas de celulose que as empre-
sas americanas, escandinavas e japonesas estão implantando no 
Brasil. 

Tanto o processo de concentração como o de centra~ 
lização,oÚltimo mais rapidamente que o primeiro, ampliam e 
aceleram ao mesmo tempo as transformações operadas na compos1 
ção do capital, permitindo o aumento do capital constante à 
custa do variável e a redução (sobretudo nos pa.Íses mais de
senvolvidos cuja mão-de-obra é mais cara) da demanda relativa 
de trabalho, embora possa aumentar a demanda absoluta. 

No conjunto as indústrias de pasta e de celulose 
são altamente mecanizadas e empregam mão-de-obra pouco numer~ 
sa. Quando integradas com exploração florestal e com indÚs

. trias papeleiras, como é freqttente, o número de operários a~ 
menta consideravelmente. Na França, em 1966, o número de em
pregados no setor era de 50.678, dos quais 41.027 eram OJ>!. 



-28-

rários, sendo que 14,8% ligados à indústria de pasta e 
85,2% ~s de papel e papelão. 

No Japão a produção de pasta e papel aumentou em 
1971 de 252,6%, tomando-se como base o ano de 1960, mantendo
se estacionado o número de empregados, o que evidencia a racio 
nalização da produção do setor (l). -

Nos países grandes :produtores, tem havia uma sens!~ 
vel redução de empregos no setor, P-m virtude das medidas anti
poluição. Nos Estados Unidos prevê-se que, em conseq~ência do 
fechamento de fábricas, até 1976 terão sido suprimidos mais de 
16.000 empregos diretos e o dobro nas indústrias de manutençã~ 
O efeito se dá em cadeia, pois também haverá supressão de em
pregos na indústria madeireira e nas indústrias químicas, cu
jos produtos terão seu consumo reduzido pela recuperação ou 
por mudança de tecnologia. 

(1) Sociedades japonesas de Pasta e Papel, Usinas, Empre-
gados e Produção 

Anos Socie Usi Empregados Produção de Produção de 
d ades nas pasta ton.m. papel ton.m. 

1960 551 650 96.078 3.531.837 2.867.785 
1965 558 660 106.723 5.163.952 4.219.260 
1967 569 661 98.672 6.231.891 5.058.874 
1968 564 656 99.151 6.861.116 5.489.128 
1969 568 641 99.451 7 .• 684.934 6.147.345 
1970 546 632 97.187 8.BOl.156 7.135.486 
1971· 538 626 96.096 9.038.692 1.129.055 

FONTE: Associação Papeleira Japonesa. 
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Aquilo que vem se verificando no setor de celulose: 
crise, fechamento de firmas pequenas (l), amplo processo de 
concentração e centralização, formação de "unidades combina
das" de produção, em nada difere do processo de oligopoliz,! -çao do sistema, como consideram Baran e Sweezy: 

"Hoje, a unidade econômica típica na sociedade capita
list~ não é a firna peguena qu~ fabrica uma fração de! 
prezivel de uma produçao homogenea para um mercado ano 
nimo, mas a empresa em grande e~cala, à qual,cabe umã 
parcela significativa da produçao de uma industria, ou 
mesmo de varias indústrias, caiiaz de controlar seus 
preços, o volume de sua produçao e os tipos e volumes 
dos seus investimentos. A unidade econômica tÍpica,em 
outras palavras, tem os atributos que ~oram outrora 
considerados como exclusivos dos monopolios" (BAR.AN a 

·sWEEzy, 1966). 

(1) Principais fechamentos de usinas de pasta (de 1952 a 1972) 

Países e períodos ~ 
Capacidade em 1.000 ton./ano 

-5 5-10 10-20 20-40 40:.SO 80- To-. •· 
160 ta.l 

, 
Canada (1961/1972) 2 2 3 1 1 9 
EE. UU. (1965/1972) 1 7 16 9 3 '36 
Finlândia (1961/1968) 2 1 2 :1 l 9 
França (1952 / 1971) 26 1 2 _: .... ,. ~9 
noruega (1970 / 1972) - 3 4 4 l 3,2 , 
Suecia (1950 / 1972) 8 5 15 14 8 2 92 

FONTE: Principa.ux arrete d 'us ines... 1972. 

Obs.: Acreditamos que depois de 1972 o processo de fechamento 
das pequenas firmas se tenha acelerado, sobretudo devi
do às medidas de defesa do meio ambiente. 
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4. As matérias-primas 

Dado o grande volume da matéria-prima empregada, o 
fator transporte da madeira interfere fortemente no custo 

- - r da produçao, razao pela qual os paises tradicionalmente gr~ 
des p~odutores de celulose se basearam, na totalidade, ou em 
grande :parte, na sua própria matéria-prima. A progressiva 
escassez de madeira nesses países e a decorrente alta no pr~ 

... .. 
ço tem tido, entre outras, as seguintes conseqftencias: de-
senvolvimento de processos que permitem o uso de madeiras V! 
riadas, plantações em regiões que favorecem o rápido cresc! 
mento; transporte de cavacos ("chips") a granel (comumente 
feito no Japão), de modo a baratear o custo de transporte e 
também -- e é este aspecto que mais se vincula aos objeti-
vos deste traba1ho -- o interesse pela produção de celulo 
se nas regiões do mundo em que a madeira é mais barata e a 
transferência desta matéria-prima intermediária para os paí
ses produtores e grandes comerciantes de celulose e papel. 

' As matérias-primas utilizadas na produção dos dif e 
rentes tipos de pasta são a madeira, outras fibras ~ papel 
velho·. A madeira é de longe a mais importante: em 1963, na 

· produção mundial de papel e papelão, 77~~ provinha de Pª! 
ta de madeira, 18% de papel velho e apenas 5% de outras fi
bras, sendo que na Europa e nos Estados Unidos é maior a 
porcentagem de papel velho e menor a de outras fibras. 

O consumo de papel velho tende a diminuir na fabrica~ 
ção de pasta, devido ao custo da recuperação. Aliás, as di
ficuldades são de duas ordens: uma, a disponibilidade deste 
material em condições economicamente vantajosas e outra, as 
limitações impostas pelo tipo de papel a ser produzido. Como 
a fabricação de pasta a partir de papel velho é tecnicamente 
muito simples, é comum que os pa.Íses onde já se fabrica pa-



-31-

pel e papelão iniciem a produção de celulose usando este mate 
rial, o que implica, antes de mais nada, numa economia na im
portação de pasta. Como a qualidade da pasta depende da nat~ 
reza dos papéis velhos e das impurezas que eles contêm, devem 
ser submetidos a processos de triagem e de limpeza, bastante 
custosos, para a fabricação de papéis de melhor qualidade. Na 
Europa, em 1970, a parte de papel velho no consumo total de 
materiais fibrosos era de 26 por cento (l). Nos Estados Uni
dos era de 23% em 1962, prevendo-se que seria de 19% em 
1980 (Le Bois ••• , FAO, 1967). Embora de modo geral ainda se 
observe um declínio na participação de papéis velhos nos gr~ 
des países produtores e ainda um certo incremento nos países 
da África, Ásia e América Latina, em alguns autores encontra
mos prognósticos de valorização dos papéis velb.os, com empre
go de novas técnicas de triagem e tratamento, o que não tem 
sido feito até agora, dada a abundância de fibras virgens( 2). 

A produção de papel com outras matérias-primas f i~ 
brasas se faz principalmente com fibras de bagaço de cana e 
de bambu, e também com palha de arroz, de sisal, de alfa, pa
piro e outros vegetais, em menor quantidade. Os maiores pro
dutores de celulose com outras fibras, principalment·e com re
síduos agrícolas, são a China e a tndia, cuja produção é esti 
mada em 5 milhões de toneladas. 

(1) Alemanha: 43,8% ; França: 32,1%; Itália: 28,8%; Países 
Baixos: 34,0%; Bélgica: 22,4% (BORGAU e outros, 1972). 

(2) Perspectives tecnologiques dana le domaine de la fa
brication des pâtes et du papier ••• , 1973' prevê que, 
em 1980, os países do Mercado Comum empregarão em pa-
péis velhos uma quantidade correspondente à da Re-
pÚblica Federal da Alemanha, isto é, cerca de 45 por cea 
to. 
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Três toneladas de bagaço de cana, abeolutamen-- , te seco, sao necessarios para produzir uma tonelada de celu-
lose química branqueada, sendo c:ue uma tonelada de açúcar co~ 
responde a 1,2 toneladas de bagaço. SÓ em regiões grandes p~ 
dutoras de açúcar podem ser projetadas usinas de celulose à 
base de bagaço de cana, dai a sua presença em regiões tropi
cais. 

A produção de pasta a partir de bambu tem maiores 
perspectivas na Á:f.rica, onde países como Zaire, Quênia e Et!Ó 
pia possuem, já em exploração, enormes povoamentos de bambu e 
novas plantations estão se difundindo em vários outros paí
ses. A pasta de bambu tem fibras bastante longas, donde o i~ 
teresse em usar esta matéria-prima em substituição ás resino-
sas. 

Também é significativo o uso de a.lf'a. Existem enor
mes povoamentos naturais e plantados no norte da África e a 
produção é quase toda exportada para o Reino Unido e França. 

Outras matérias-primas usadas são o eisal e resí-
duos agrícolas: palha de arroz, de milho, de cevada, de tri
go e de aveia. Calcula-se que são necessárias cerca de 3 to
neladas de palha seca ao ar para produzir uma tonelada de pa! 
ta química branqueada. Um estudo sobre a produção de pasta 
na África mostra que, apesar das enormes quantidades de resí
duos agrícolas existentes, e a sua utilização poder ser econ~ 

, . , , 
mica.mente va.~tajosa, so uma pequena parcela e usada por indU!_ 
trias papeleiras, dadas as precár~as condições de circula-
ção existentes nessas regiões. 

Evidentemente a cada um destes vegetais fibrosos 
correspondem técnicas industriais específicas e se obtêm pro
dutos finais de características diferentes. ~ comum o seu em
prego adicionado à matéria-prima madeira quando a tecnologia 
é adequada. 
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Sendo este um estudo da integração madeira-produção de 

celulose, só vamos nos deter na matéria-prima madeira, que 
será enf'ocada com maior detalhe nos capítulos que se seguem. 

A fabricação de celulose esteve, até muito recentemen
_te, associada ao emprego de fibras resinosas,razão pela qual 
foi nas regiões ricas nestas essências que se implataram as 
indústrias de pasta. Com o aumento da demanda, a matéria-pr! 
ma tem escasseado e a evolução técnica na fabricação da pas
ta vem se fazendo no sentido de desenvolver o emprego de es
sências folhosas. Como conseqüência, abriram-se enormes per! 
pectivas para a fabricação de pasta nas regiões tropicais e 
subtropicais. 

A redistribuição geográfica das áreas produtoras, se é 
que podemos chamar de redistribuição a um processo que está 
apenas começando, está se dando em função do uso destas lat! 
fÓlias, que foi adquirindo importância, primeiro nos paí
ses produtores que possuem estas essências como Estados Uni
dos e alguns países da Europa Ocidental; depois, nos países 
como o Japão que baseiam sua produção na importação e, evi~ 
dentemente, nas regiões tropicais em que se acham as maiores 
reservas naturais e grandes plantações. Num segundo momento, 
também os tradicionais produtores, como os países nórdicos , 
passaram a utilizar folhosas (1). 

(1) Evolução do consumo de essências f olhosas para fabricação 
de pastas em alguns países e regioes 

Ano 
J Pastas folhosas (% do total) 
, URSS USA E.O. P.N. Outros E.o. Japao -

1950 14,0 4,0 2,6 12,5 
1956 j 15,1 
1960 20,0 10,0 5,0 27,0 30,l 
1961 32,4 
1963* 2,0 
1970 15,0 24,0 
1975 * 23,0 14,9 37,0 
1980* 27,0 

E.O. = Europa Ocidental P.N. = Países Nórdicos 
Outros E.o. = Outros países da Europa Ocidental 
* Estimativas. 
FONTE: Le Bois ••• , FAC, 1967. 
Obs.: Os dados tê~ importância como indicação de tendên
~ eia, pois a maioria é estimativa. 
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Resolvidos os aspectos tecnologicos, as folho--
sas apresentam grandes vantagens: são plantas de rápido cre! 
cimento, apresentam bom rendimento por unidade de superfí
cie e constituem matéria-prima homogênea. 

Para fazer face ao custo e escassez da madeira devi 
do ao aumento da demanda, está havendo também um ap:roveitame~ 
to cada vez maior de resíduos de madeira. Isto só ocorre nos 
paÍses em que há disponibilidade; nos países escandinavos a 
oferta de resíduos aumenta muito pouco nos dias de hoje; nos 
Estados Unidos, da década de 40 para a de 70, a sua particiP! 
ção aumentou de 2% para mais de 20% e, mais recentemente, t8!!! 
bém no Japão houve um rápido incremento desta participação. 

A insuficiência de madeira nos países grandes prod~ 
tores, principalmente os da Europa Setentrional e o Japão, ª! 
timulou as plantations de lati.fÓlias nos países tropicais, 
Jmincipalmente eucaliptos, e também as resinosas, sobretudo 
Pinus. Grandes empreendimentos florestais começaram a se im
plantar, por iniciativa de produtores europeus e de empresá~ 
rios locais, na África do Sul, na Austrália, na Nova Zelândia 
e na América do Sul (Chile e Brasil). 

A localização das indústrias papeleiras no mundo têm 
evoluído através dos tempos, segundo principalmente a matéria 
-prima, porém o fator ~ permanece como constante. 

O consumo de água varia segundo a qualidade do pa
pel, o processo de fabricação, o equipamento usado e o grau 

• A , , 

de reaproveitamento. A pasta mecanica e a que menos agua con-
some, de 50 a 100 m3 por tonelada de pasta; a celulose crua 
consome de 250 a 350 m3 por tonelada produzida; a celulose 
branqueada, de 357 a 500 m3, segundo os processos e a madeira 
utilizada. Na fabricação dos diferentes tipos de papel, a 
quantidade de água requerida varia de 75 a 200 m3 por tonela
da de papel. 
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, -Estes numeros sao s~icientes para justificar a lo-

calização das usinas sempre próximo a rios. Desta proximida
de dependem para o recebimento da água necessária às diferen
tes fases do processo, escoamento dos rejeitos e, num passado 
não muito remoto, dela dependia também o fornecimento de ener 
gia. 

Uma das preocupações maiores das pesquisas que vi-
,,.. , , --

sam inovaçoes tecnologicas e a reduçao das necessidades em 
água. Pretende-se chegar à possibilidade de conservar a água 
em ciclo fechado nas operações de alvejamento, também em ci
clo fechado toda a fabricação de celulose kraft, e sugere-se, 
inclusive, a possibilidade da fabricação de celulose sem uso , 
de agua. 

5. Ação poluidora da indústria e tendências estruturais e de 
localização 

Nos cem anos de história da fabricação de pasta pa
ra papel, ~tas transfo~QÕe~- ocorreram visando aumento de 
produção, aperfeiÇoamento dos processos, melhoria na qualida
de do papel e redução dos custos .. 

Razões ligadas à matéria-prima e ao mercado foram 
fatores preponderantes na localização industrial. Estamos di
ante de uma fase de transição que tem como conseqftência a ex
pansão e/ou transferência destas indústrias para outras re
giões do mundo. Esta transferência se relaciona com fatores 
diversos: escasseamento e preço da matéria-prima (assunto que 
será mais amplamente abordado no Capítulo que se segue),o con 
sumo per capita que alcançou nos paises ricos um nível tão e
levado que a tendência ê de estacionamento, em contraposição 
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ao que ocorre nas regiões em desenvolvimento; a centraliza
ção industrial e, finalmente, o aspecto altamente poluidor 
da fabricação de pasta e celulose. 

A proteção ao meio ambiente passou a ser motivo 
" de preocupação á partir da década de 50, e este interesse 

, , 
vem crescendo de la para ca, envolvendo organismos especia-
lizados, a opinião pÚblica em geral e levando à promulgação 
de leis anti-poluição cada vez mais ~estritivas. As conse-

" qüências destas medidas se fazen( .sentir no plano finan-
' ' 

ceiro, tendo implicações econômicas glo~is, influindo na 
rentabilidade da indústria, no preço dos produtos, no fecha 
mento de fábricas, no emprego e, de modo geral, acelerando 
o processo da concentração e da centralização. 

As características técnicas da indústria papelei
ra, baseada no uso intensivo de produtos químicos~ altamen
te poluentes ~ enxofre, cloro e soda cáustica (l e as 
características econômicas - indústrias de capital intensi 
vo, as quais requerem investimentos que os especialistas 
consideram desproporcionais em relação ao valor do produto 
final - fazem com que a instalação de onerosos sistemas 
de proteção contra a poluição influam diretamente na compe
titividade no mercado internacional. Como resultado, inten 
sifica-se o interesse por investimentos em outras regiões : - ' -as motivaçoes ligadas a conservaçao do meio ambiente nos 
países investidores se somam ao fator matéria-prima dispon! 
vel em quantidade e preço convenientes nos países menos de
senvolvidos, e ainda ao fator mão-de-obra abundante e bara
ta, que também caracteriza esses países. 

(1) O enxofre está sempre associado à produção de pasta. Po 
de ser ~arcialmente ;eciclado, mas -qma certa quantidade 
sempre e l~çada na agua e no a; e e grand~ o prejuizo 
que causa a natureza. O cloro e indispensavel no alve~ 
jamento da pasta. Recentemente pesquisas conjuntas 
suecas e çanadenses inventaram um processo de alvejamen 
to a oxigenio. -
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A FAO fêz um estudo sobre o preço do tratamento de 
efluentes líquidos, em diferentes níveis de purificação para 
instalação de novas unidades industriais (Le cout du traite-
ment ••• , 1973). Nas fábricas antigas o custo é mais elevado 
e varia muito, de modo que o estudo se refere a unidades cuja 
capacidade está entre 300 e 750 ton./dia, localizadas na Amé
rica do Norte em 1971. Tiestacaremos apenas algumas conclu-
sões a que se chegou: o custo do tratamento está na razão di
reta da qualidade da água exigida; a qualidade das águas resi 
duais é avaliada pelo consumo de oxigênio (l); o custo do tr~ 
tamento praticamente dobra quando a eliminação do BOD passa 
de 85 para 901o; uma outra etapa de tratamento seria a elimi
nação de 98% de BOD 5, porém o seu custo é três vezes o da e
liminação de 85%; a eliminação da cor nas usinas de celulo
se kraft pode ser feita por processos diferentes ( carbono 
ativado e tratamento biológico, sendo o primeiro muito mais 
caro); procura-se reduzir a poluição desde o início do pro-
cesso, pois, diminuindo o volume dos efluentes, é menor o cu~ 

to do tratamento; os gastos com o lodo nas fábricas que eli
minam 85% do BOD e incineram o lodo correspondem à metade 
do custo total do tratamento. 

1;ão julgamos necessário dar detalhes sobre as des
pesas previstas pela FAO, pois um outro estudo, que examin~ 
mos a seguir, permite uma visão compara~iva dos custos em d~ 
ferentes países. Trata-se de um levantamento minucioso nromo 
vida pelos países pertencentes à Organização para Coope~ção
e Désenvolvimento Econômico, que engloba os países grandes pr2 

(1) O indicador mais comumente usado do conteúdo orgânico dos 
efluentes lÍ~uid. os é a demanda de oxigênio bioquímico em 
cinco dias \DOB 5 ou BOD 5: Biochemical Oxigen D~mand). 
Alguns países usam como indicador a demanda de oxigenio 
químico (COD: Chemical Oxigen Demand). 
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dutores (l) (Pollution by the Pulp ••• , 1973). 

Considerando-se o caráter essencialmente internacio 
nal do mercado de papel e celulose, o problema da poluição d~ 
corrente de certos processos em uso, o custo elevado da elim! 
nação ou diminuição da poluição, os diferentes níveis de puri 
ficação possíveis, as formas de financiamento para controle 
da poluição e a repercussão nos preços dos produtos e na cap.! 
cidade de competição no mercado internacional, o Comitê de 
Ecologia da OECD montou um grupo de estudo cuja tarefa foi 
avaliar até 1972 a natureza da poluição, relacionando-a aos 
processos usados e à capacidade de produção da unidade; exam! 
nar as técnicas aplicadas e analisá-las quanto aos resulta-
dos e custos; considerar as políticas governamentais e as 
suas implicações econômicas, comerciais e financeiras. 

A produção dos países da OECD representa de 80 a 90 
por cento do total mundial de papel e celulose produzido, e 
este dado é suficiente para mostrar a repercussão de suas di
retrizes no plano mundial. Pareceu-nos evidente que o intui
to primordial do citado estudo consistia em estabelecer as 
premissas de normas de igualdade de competição entre os mem
bros, sem chegar, explicitamente pelo menos, a um nível de 
acordo. 

Quanto à poluição da água, o seu índice é dado pe
los sólidos suspensos. Em 1970, a indústria de pasta e papel 
descarregava um total de 3,8 milhões de toneladas de sólidos 
suspensos, que representavam, em alguns países, até 75% do t,2 
tal descarregado pelo parque industrial. Em 1970, a indÚStr.ia 
de pasta e papel descarregou um total de cerca de 6 milhões 

(l) A OECD foi fundada em 1960 e são seus membros: Austrál.;a, 
Áustria,Bélgica,Canadá,Din~ca,Fin*ân.dia França, R~pu-
bliga Federal da Alemanha,Grecia,Isl~dia,Irlenda,Italia, 
Japao, Lu:xemburgq, Holanda, Nova Zelandia, Noruega, Por~ 
gal, Espanha, Suecia, Suiça, Reino Unido Estados Unidos 
e Turquia. 
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de toneladas de BOD 5, que podem representar, em alguns paí
ses, cerca de 90% do total despejado pela indústria como um 
todo. Cerca de metade desta carga era proveniente de usinas 
semi-químicas e das que usavam o processo-sulfito. 

A EOluição da atmosfera se origina principalmente 
, A 

dos produtos quimices que contem enxofre, usado em quase to-
dos os processos de fabricação de celulose química. Cerca de 
um terço do enxofre perdido é emitido em gasesJprovocando a 
poluição do ar. No processo-sulfito, o anidrido sulfu.roso é 
o principal poluidor do ar e o seu controle é difícil, de mo
do que países como Estados Unidos e Canadá pretendiam não ter 
mais, em 1975, fábricas baseadas neste processo. A produção 
de celulose k:raft -- processo-sulfato ~ é conhecida pelo seu 

odor sentido à distância e que é devido aos componentes de en 
' -

xofre bivalente. Estes gases mal-cheirosos podem causar pro-
blemas ecológicos sérios, porém seu controle é difícil e ca~ 
ro. Também o solo é poluido pelos diferentes resíduos. 

Os pafses membros da OECD estabeleceram programas 
independentes anti-poluição, que obedecem a legislações e re
gulamentações específicas para cada :processo, ao mesmo tem
po que procuram desenvolver novas tecnologias de controle , 
muitas das quais já estão em fase de aplicação industrial,nos 

t
. , 

respec 1vos paises. 

Como já foi ditó mais de uma vez, os problemas 
poluição se prendem muito mais à celulose química do que 

de 
... 
a 

A - I , pasta mecanica. Como a poluiçao e muito maior na agua, dada 
... ... -a grande quantidade de substancias organicas que sao dissolvi 

das e à grande quantidade de água usada, as tecnologias de 
controle estão muito mais relacionadas com o tratamento dos 
efluentes. 

Os objetivos finais do controle pretendido podem 
, 

ser resumidos nos seguintes itens: reciclagem da agua; redu-



ção, no caso da celulose quimi.ca, do uso dos compostos de en
xofre e dos compostos de cloro nos processos de alve~aaento ; 
separação e remoção de sólidos das águas usadas; dj•hnlição ,. ... ... 
das substancias consumidoras de oxigenio; reduoao 4a cor; r! 
dução da emissão de odores (Pollution by the Pu.lp ••• , 1973). 

O custo do controle da poluição varia com os proce! 
aos de fabricação. A partir dos custos em 1970, foram feitas 
projeções :para 1975 e 1980 que são apresentadas em dólar, se
gundo o câmbio corrente em dezembro de 1970 e de acordo com 
os preços de equipamento vigentes no mesmo ano. O valor des
tes dados é relativo, pois foram usados diferentes métodos de 
estimativa e variaram as considerações em que cada paÍe se ba -
seou. O período de depreciação foi fixado em dez anos, o que 
pode ser inferior à vida econômica do equipamento, e neste C,! 

so haveria superestimação dos custos anuais. Mudanças estru
turais podem baratear a. produção, assim como nan.e técnicas 
podem baratear o custo do controle neste período de tempo. 

A legislação de controle à polUição está. evQl~do 
rapidamente e novas determinações podem alterar ~toam.e~te 
as previsões do custo da produção. 

Feitas estas ressalvas, apresentamos as tabelas-re
suzno referentes à celulose e a referente à indústria papele! 
ra (Tabelas II~l e II-2). 

Examinando especificamente o caso de algmul países, 
fica mais fácil ter uma idéia da importância das mudan.9as es
truturais que estão ocorrendo. 

, , , 
A Suecia e um dos paises que mais se preocupam 

a proteção ao meio ambiente, mesmo porque a sua ~odut;ão 
dustrial se baseia fandamentalmente em recursos naturais• 
restas, minério de ferro e energia hidrelétrica (S'OBB?a&D, 
1972). 

CODl 

in
flo -



TAllELA: II-1 

CELULOSE - Esti111ativa de custn do contrnle da r>nluiç~n 

Participação Custo ·do controle da poluição em 1970 
PAfSES t'rociu- ;.1:.xeorta f.rt l :S) por ton. Cl 1 r.m \ CIO llTel;O ao proa. 

ção \ çao \ . l!il7u 1 :11:. 1:11111 .1. :1111 ; .1.:1 f:. .l~IJU 

Celulose se111i 1 : 

9u!micã 
8.78 

i Canada 5 - 0.25 6.03 0.2 1 4.8 7,0 
Finlândia 5 - 3.55 i,23• 

.1 

2.8 1 i.o• 
frança 3 - l.so• 11. :so• 16,70* 1.4• 9.o• 13.4* 
Itália 2 - o 25.no o 20,0 
Jayão 30 - 3,33 13.98 

li 
2.7 11.2 

Ho anda o - 3.60 3.60 3.60 2.9 i 2.9 2.9 
EUA 47 - 2.31 12.11 1.8 9,7 

Total ou llédin , 92 j - 2.53 1 12.05 - li 2.0 1 9,6 -1 ••••a•aaaa•a•ataa•aaaa•aaMaaaa ·····•·•······· .............. , ........ ........ Celulose sulf .!_ 
to 

Canadá 10 20 0.62 11.22 17.22 0.4 6.5 10.0 
Finlindia 13 18 2.65 5,44• l. 5 3.4 
França 4 2 1.48* 14 .12 23.40 0.9 8.2 ll. 5 
Jaeão 8 o 8. 33 22.24 4.8 12.9 
Suecia 16 23 2.87 9,76 15.91 1.7 5,6 9.2 
EUA 26 25 3.47 18.01 2.0 10,4 

Total ou Média 77 88 3,24 13.53 - 1.9 7.8 -
······-········ ........ ....... ··•··•·•······· .... ., ... . ...... ........ . ....... 'Celulose sulfa 
to não integra· 

da 
Bélgica 1 1 8, 71 u. 51 4.9 6.5 
Canadâ 45 41 1.1 s 5.22 7.53 0,6 2.9 4.3 
FinUndia 18 12 o. 72 1.90* 0.4 1.1 
França 2 1 0.32• 5.22 11.03 0.2 2.4 6.2 
Itália o - o 24.00 o.o 11. 9 
Jaeão 6 - 1.38 6.68 0,8 Z.8 
Sue eia 25 24 1.45 4.42 8.20 0,8 2.2 4,6 
EUA n.a. 17 - - -

Total ou Hédia 97 96 1.22 4.55 - 0,7 2.6 -............... ....•... ....... . ...... ........ ........ . ...... ........ ........ 
Celulose e pa-
pel sulfato in 
tegrado -

0.'03 Canadâ 6 41 5 .-02 6,57 o.o 2.9 3.2 
Finllndia 3 12 0.67 2.14• 0-4 1.2 
Frania 2 1 0.50• 5,51 7.04 0,3 3.2 4,1 
Itâl a o - o 16.00 o.o 9 .• 2 
Jal?ão 12 o 1.55 7.62 0.9 4.4 
Sue eia 6 24 1.64 S.25 7.38 0,9 3.0 4.3 
EUA 69 17 2.21 11. 80 1. 3 6,8 

Total ou Média 98 95 1. 88 10.05 - 1.1 5.8 -
••••• ........• . ~ ........ ....... ................................................ 

Sn controle dft ãgun 

Fontes: Produçiio e cu!lti:i: TO!lflOSta dos f'llfse!I ao~ 1111e!ltioniiril's ; 
P.xportnçiio: Tho Pulp and ra!'er Jndustry, OECJl, _1971. 

Observaçncs: (1) Rnse11dn no cnmhin do dnJar e~ dczenhr" de J97n 

(2) A esti~ntiVft dns prcçns de vrndn fni cnlculadn dn !le• 
y.uinte fnrna: crlu.lnse !lcnl-nuírtic:i, 125 tl"~/tl'n, - C! 
lulose sulfitn, 173 US~/ton. - cel1ilniie sulfn~n niin 
intcgrndn, 177 u~~/tnn, - óeluln!le inte~rada sulfato, 
173 11<1\$/ton. 
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TABELA II-2 
PAPEL - Esti~ativa do cu~tn do controle da pnluiçin 

Participação Custo do controle da poluição em 1970 
P A I S E S US$ por ton,(l) ~" do do prod. \ Produ Expor- em prec;o 

·-
c;ão- tação 1970 1975 1980 1970 1975 1980 

' 'i 

Papel jornal\JJ 

Canadá 117 73 O.Sl 3,55* 6.55 0.3 2.2 li, o 
Finlandia 7 12 o.is 0,52 0.1 0.3 
França 3 o 0.12 2,68 2.68 0.1 l.6 l.6 
Alemanha 3 o 0,66 0,72 l,1111 0.11 o .11 0,9 
Itália l o o 2.00 o.o l.2 
Japão 10 o 0,37 3.02 0.2 1.8 
Holanda l o o 5.70 5.70 o.o 3. s 3. s 
Suécia 6 7 3.62 4. 86 li, Ol 2.2 2.9 2 ,4 
Suíça 1 o l.19 1,64 l.98 0.7 · l.O l.2 
EUA 16 l o.91 3.75 . 0.6 2.l 

Total ou Mé- 95 93 0.12 3.26 - Q, 4 2.0 -dia 

Outros Paoeis 
e Papelões 
Belgica 1 3 1.63 3.06 3,19 0.1 l.3 l.3 
Canadá 2 6 0,13 3. 23. 3.69 0,l l. 4 l. 6 
Finlandia 3 20 0.116 o. 71+ 0.2 0.3 
França .5 3 0.110 0,72 l.29 0.2 0,3 0.6 
Alemanha 7 5 3 .111 3,52 . 5, 111 l.11 l.S 2 ,li 
Itália 6 2 o 3.50 o.o l. 5 
Japão ll .. 0,37 s. 7l 0.2 2.s 
Holanda 3 s o. 70 2.60 5,30 0.3 l.l 2.3 
Suécia 6 19 l. 35 lt,111 11, 18 o.s l. 8 . l.8 
Suic;a l o l. 98 2.09 2.16 0.9 0.9 0.9 
Reino Unido 9 2 0.98 1,37 l.05 0,11 0.6 o.s 
EUA 39 20 l. 30 11,69 0.6 2.0 

Total ou Mé- 93 89 l.ll 3,80 - o.5 l. 7 -dia 

-* SÓ controle da poluiçao na água 
Fontes: Produção e custo: resoosta dos pa!ses aos questionários. 

Exportação: The Pulp and Paper Industry, OECD, 1971. 
Obervações: (l) Baseado no valor de canbio do dolar ea ·dez. 1970, 

(2) O preço da venda dm produtos foi calculado da segui~t• 
forma: papel jornal, US$165/tonelada; papel e papelao, 
US$230/tonelada. 

(3) Com exceção do Canadá, o custo do controle da poluição 
de papel jornal não inclui o custo do controle da po w 

luic;ão na fabricação de celulose qu!mica usada para pa 
pel jornal. Cerca de 20' do total da fibra ea papel -
jornal é celulose química, 

2) 
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0s :programas de proteção são definidos e rigidame~ 

te obedecidos, determinados por organismos que dispõem de do 
tações elevadas. A legislação em conjunto é chamada "Lei de 
proteção ao meio ambiente", data de 1969, abrange a polui
ção do ar, da água e o barulho e leva sempre em considera-

_._ A A , 

çao as conseqüencias economicas das medidas, na industria e 
na comunidade. Por exemplo, ao tratar do controle da polui
ção da água, leva em consideração as possibilidades técnicas, 
mas se a indÚst:ria não tem condições de atender às determin~ 
çÕe~, deve ser fechada definitivamente, pois a legislaçãonão 
prevê ~oncessões nem pagamento de multas. 

Todas as novas instalações industriais suecas são 
planejadas de modo a garantir o máximo de proteção ao meio 
ambiente e as já existentes tiveram um prazo de cinco anos 
(terminou em 1974) para purificar seus efluentes e eliminar 
suas fumaças, tendo tido possibilidade de receber subvenção 
governamental correspondente a 25% dos investimentos feitos. 

A indústria de pastas é a que mais tem desenvolvi
do tecnologias anti-poluidoras, o que é perfei~amente com
pre.ena! vel, se considera.mos que na Suécia ela utiliza 65% 
da água consumida e é responsável por 90% da substância bio
logicamente degradável (BOD) despejada nas águas. 

A maioria das medidas envolve modificações nos pr~ 
cessos de fabricação. A reciclagem Q.a água, por exemplo, d! 
minui bastante a quantidade de efluentes. Quando tecnicame!! 
te não se chega mais a modificar os processos de fabricação, 
procura-se atuar sobre os efluentes (tanques de decantação, 
tratamento biológico dos resíduos, etc). 

Nos Estados Unidos está sendo empreendida uma pol,! 
tica nacional contra a poluição na indústria papeleira, que 
se propôs suprimir a poluição até 1976: n.a água 95% dos só
lidos em suspensão deverão ser eliminados e reduzida a de~ 
da de oxigênio bioquímico em 90%; ºno ar a descarga máxima 
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de partículas deverá ser inferior a 2 Kg/tonelada de pasta 
kraft seca ao ar ou de 90~ ~a outros processos., e a .deetc~ 

ga máxima de enxo:tre no gás deverá ser inferior a.iô partes 
por milhão no gás residual (seco)" (LITTIAE, 1973)~ 

, . 
Nos Estados Unidos, como alia.e em todos os demais 

países produtores as pequenas empresas, consideradas como 
"marginais", não têm condições de atender a estas exigências 
e encerram suas atividades. Estão neste caso 45~ das fábr! 
cas, as quais representam cerca de 15% da produção de papel. 
As maiores se beneficiam das economias de escala e os inves
timentos anti-poluiçãó são mais facilmente amortizados. 

Os custos dos investimentos anti-poluição implica
rão num aumento de preço, pelo menos até 1976, para poderem 
ser absorvidos. Resumindo as informações extremamente ~eta
lhadas de que dispomos, podemos considerar que os aumentos 
maiores estarão entre 6,5 e 10% do valor produzido, estando 
nesta faixa incluídas as pastas e celulose, enquanto certos 
tipos de papel só aumentarão entre 3,5 e 6~ do valor produz! 
do. 

~ interessante a observação, feita por um grande 
industrial americano, de que as despesas com o combate à po
luição não afetarão a competitividade internacional,pois as 
grandes regiões produtoras de pasta e de papel no mundo se 
propuseram os mesmos objetivos com variações no tempo ·"insu-- . ficientes para originar modificaçoes nos esquemas economicos 
mundiais ou de fluxos de capital" ••• 

A expansão econômica do Japão 11º apÓs~guerra se 
N , . , 

deu sem levar em conta a proteçao do meio ambiente, porem 
desde mais ou menos 1970, o país como um todo, está .em}>&nba 
do na luta anti-poluição. O governo fixou normas,_ a vigorar 
até 1976, a respeito de rios, lagos e mares, que variam de 
uma região para outra e segundo as possibilidades tecnológi
cas de controle dos efluentes. O governo subvenciona progr_! 
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mas de pesquisa para novas tecnologias, tendo em vista o ba
rateamento, e, depois de 1976, pretende estabelecer outras 
normas, mais rigorosas. Também as grandes sociedades pape-
leiras desenvolvem pesquisas próprias. Depois de absorver a 
tecnologia existente no mundo e de modernizar e racionalizar 
o setor, os japoneses estão partindo para inovações, quer 
quanto a técnicas em geral, qµer especificamente quanto à p~ 
luição. Já estão instalando usinas-piloto que põem em práti 
ca processos não poluidores de. fabricação de celulose ( Toyo 
Pu.lp, Oji Paper, Honshu Paper e outras). A sociedade Oji P~ 
per Co. está construindo a maior fábrica de papel jornal do 
mundo, que deverá ser também a menos poluidora usina integra 
da. 

Como conseqüência, estamos vivendo uma etapa de ~ 
danças estruturais no setor. As fábricas menores e mais an
tigas têm mais custos elevados e dificilmente podem arcar 
com custos adicionais, o que leva ao aceleramento da concen
tração da produção em grandes unidades e em grandes empresas. 

As medidas de controle, ao influírem no custo da 
produção e nos preços de venda, repercutem no comércio inter 
nacional. Apesar dos trabalhos comuns realizados pelos pa.:C.: 
ses grandes produtores, não se chegou a uma avaliação conjua 
ta da magnitude dos aumentos de custo devidos ao controle da 
poluição e, principalmente, sobre uma futura capacidade de 
competição entre os diferentes países. 

A grande oscilação da oferta e procura no mercado 
mundial da celulose e do papel influi fortemente nos preços. 
Evidentemente, outros fatores influem também, como a capaci
dade de produção instalada, a disponibilidade de matéria-pr! 
ma e a entrada no mercado de novos países produtores. O pre-

, , d ço do produto varia tambem, de um pais para outro, de acor o 
com o custo da matéria-prima, dos produtos químicos, da ene~ 

gia, do capital, da mão-de-obra, dos impostos e dos direitos 
, 

alfa.ndegarios. 
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A indústria de papel e celulose, dados os investi
mentoa que está tendo que fazer, passou a ser subsidiada, de 
uma forma ou de outra, pelos governos dos respectivos países 
e o tipo de subsídio, assim como o seu montante, variam mui--to, com repercussoes no custo e nos preços de mercado. 

O trabalho da OCDE chegou à conclusão de que é 
muito difícil prever o efeito do controle da poluição no CU,! 

to do produto e em que medida vai afetar a competitividade.O 
problema tem que ser examinado a nível de produto: 

- na celulose semi-química o custo é alto, varia 
muito entre os países, mas como é um produto pouco exportad~ 
as diferenças não interferem no comércio mundial (só 2% da 
produção total é exportada). 

- na celulose-sulfito também é alto o custo: 4 paf 
ses produzem 65% da produção da OCDE e 86% da exportação. A 
Tabela II-1 mostra uma grande variação nos preços, o que t! 
rá certamente repercussão no comércio internacional, assim 
como inf'luirá na progressiva substituição deste produto por 
outros, de processamento menos poluente. 

- a produção de celulose-sulfato, sendo mais receB 
te, apresenta equipamentos mais padronizados e o preço do 

# A , 

controle e mais homogeneo. De modo geral, e menor do que o 
de outros tipos de celulose. Cerca de 20% é exportada, re
presentando 67% do total das exportações, razão pela qual 
mesmo as pequenas oscilações de custo influem fortemente nas 
transações comerciais. 

·- no papel de imprensa, a variação é elevada, embg 
ra represente. uma pequena parcela do valor do produto. NoveB 
ta e dois por cento do total das exportações é feita por três 
países, e também neste caso as diferenças de custo anti-JX>lu.! 
ção podem provocar mudanças nas relações comerciais. 
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A soma de investimentos dos programas de controle 

da poluição entre 1971-75 indicaram que haveria necessida
de de pelo menos 40% a mais de capital, além dos investimen
tos necessários ao aumento da produção (Tabela II-3). 

~.:.m:L..l II-3 

ES'l'IIUTIVA DOS INVESTil"l.E:NTOS PAR.A CON'l'ROLE DA POLUIÇlo - 1971/197.5 

Celulose ' Papel .de il!lprensa Papel e Papelio Total 

P A t S 1970 c;p,• 1970 C,P. 1970 C.P. 1970 C.P. 
produção investi- produção investi- produção investi- produgão investi-
( 1 000 mento mi ('000 menta l!li ('000 111ento 1111 ('00 mento mi 
ton.) lhões de ton,) lhões di ton.) lhões di ton.) lhões de 

US$ US$ uss US$ 

Bêl1ica 120 s o - 757 8 877 13 . . 
Canadá 7.682 · 185 8. 784 110 1.217 11 17.683 306 
Pinland,ia 4.511 77 1.362 5 1.590 9 7.463 91 . 

, .. : . ,. 
- . l.:S04 48' 4114 s· 2.952 9 4.750 > 62 França 

· Alemanha 1.284 - 481 - 3.546 39 5.311 39 
Itália 323 20 273 1 3.178 35 3.774 56 
.Japão 7 .497 - 224 1.918 16 6.175 97 15.590 337 
Hol1-.nda 20 1 150 ' 1.414 15 1. 584 20 
Suécia 6.625 1711 1.030 22 3.330 26 10.985 227 
Suíça 100 - 235 1 696 2 1. 031 3 
Reino Unido o - o - 4.903 13 4.903 13 
EUA 29.757 1.547 3,044 35 21.000 262 53.801 1.844 

·c.P. - Controle da poluição 
FONTE:- OECD, Pollution by the pulp and p'per industry, op.cit. 

1 

À medida que sobe o custo do controle da poluição 
na OCDE, os paÍses que não são forçados a tomar estas med! 
das aumentam suas vantagens no mercado internacional e se 
tornam altamente atrativos para investimentos das =grandes 
empresas papeleiras Dl'\llldiais. 
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6. !.....E,rodução e a comercialização da pasta no mundo 

A produção mundial de celulose apresenta elevado 
grau de concentração*- 'io.calizarido-se nas regiões mais indus
trializadas e .mais ricas do globo. Seia pa!aes (Estados Uni
dos, Canadá, Japão, Suécia, URSS e Finlândia) :respondiam em 
1971 por 79% da produção mundial. Considerando por continen
te, a América do Norte juntamente com a Europa produziam, no 
mesmo ano, 84% do total mundial (1). 

TABELA II-4 
PASTAS PARA PAPEL - PRODUÇÃO POR CONTINENTE (l.000 ton.) 

1960 1970 1971 1972 1973 
América do Norte 32.964 54.912 56.397 59.880 62.462 
Europa 20.965 34.853 34.263 36.003 38.680 
Ás;a 5.156 14.268 14.755 14.006 15·.100 
Ámerica Latina 821 2.224 2.343 2.501 3.732 
África 124 900 942 1.005 1.154 

TOTAL 60.031 107.156 108.700 113.396 120.128 

BRASIL 311 878 912 1.037 1.226 
% s/prod.mundial 0,52 0,82 0,84 0,92 1,02 

FONTE: B11J)E - A1'F PC • 

(1) Os maiores produtores de celulose, 1972(mil ton.). 
19él 1972 1971 19~2 

1. Estados Unidos 39_. 55 42.278 11.Brasil 912 i.0·29 
2. 

, 
16.542 17.319 12.Áustria 930 939 Canada 

. 3. J.a~ão 9.039 9.458 13.Itália 794 864 
4. Suecia 7.855 8.308 14.Rep.Dem. 
5. URSS 7.094 7.419 Alemã 817 817 
6. Finlândia 5.991 6.284 15.Espanha 711 810 
7. Rep.Po:pular 16.PolÔnia 733 793 

da China 2.aoo 3.000 17.!ndia 690 747 
a. Noruega 1.964 1.976 18.África do 
9. França 1.832 1.931 Sul 624 680 

10. Ref .Fed.Alemã 1.735 1.746 19.Tchecoslo 
váquia - 623 634 

20.AnatráJ.1a 574 623 
FONTE: Pulp and Paper. International, 1973. 

" 
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Prevê-se um consumo mundial de celulose superior a 
300 milhões de toneladas para o ano 2.000. As . projeções de! 
te consumo variam segundo diferentes critérios e segundo di
ferentes fontes. 

CONSUMO MUNDIAL DE CELULOSE Fig. · 11-1 
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N os Últimos anos vem se verificando forte redução . 

no ritmo de expansão da produção mundial, porém os países 
grandes produtores permanecem os mesmos, a única modifica-
ção a considerar é a ascensão do Japão aos primeiros luga
~es ! Tabela Anexa II-A) • 

A produção de papel e papelão está muito mais dis 
tribUÍda pelo mundo. Comporta a existência de unidades pe
quenas, o que justifica sua presença mesmo nas regiões em 
que não se fabrica celulose. A produção de papéis espe-
ciais também pode ser competitiva em unidades pequenas, mes 
mo nos países grandes produtores. 

Os dados da Tabela II-5 -- de Exportação e Impor 
tação dão oportunidade a uma avaliação global dos fluxos 
de matéria-prima bruta (madeira), intermediária (celulose ) 
e produtos finais, que se verificam dentro das Classes Eco
nômicas estabelecidas pela FAO (Anexo II-B). Os gráficos 
são suficientemente esclarecedores: até o momento a celul~ 
se e o papel têm sido um negócio entre os países ricos. Os 
países de "economia de planificação centralizada" têm ex
pressão como exportadores de madeira para pasta. A partic! 
pação dos países da Classe Econômica II neste comércio é 
ainda muito pequena em 1971: são essencialmente exportado
res de madeira e importadores de celulose e de papel. 

Não transparece na Tabela II-5 nem nos fluxogra
mas (Figs. II - 2 e 3) um dos maiores problemas do setor , 

, . .., .,,,,, 
que e a constante e acentuada variaçao das relaçoes entre a 
oferta e a procura no mercado mundial, a qual interfere di
reta.mente nos custos da produção (paralisações, estocagem, 
etc.) e na situação econômica e financeira das empresas. 

Os mercados de pasta e de papel estão num proces
so crescente de internacionalização. A Europa continental, 
por exemplo, importa grande quantidade de pasta e de papel 

' -para atender a demanda interna e para comercializaçao no 



!'.&BILA II-5 
n.uxoa :DJ moauçio a :DJ I.IPOEAÇio DTD 4S cL.&BSIS ~<mÕllICAS D 1971 

a X 1 O 1 T A Ç i O 

~ 
la4e1ra para Pa•ta Puta 4e ladeira Pçel Jornal Pçel e Pçelao 

1.000 t ••• 1.000 t ••• 1.000 t.a. 1.000 t.11. 

Clu•• eoo Clu•• eoo CluH eco c1 .... eoo Claaae eco CluH eco Claaae eco Cleaae eco Claaae eco Cle••e eco C~a•H ec.g Cluee eco 
DSaioa t D3.ioa ü ah1ca nr nS.ioa y naa1oa II na111oa III na.toa y nS.1oa II nS.ica III n&aioa I Doa1oa II nh1oa nY 

ClaH• eooaf. 
. 

•1oa I 8.045,6 372,2 5.811,2 14.531,1 - 67,2 8.573,8 - 20,4 3.082,6 - 37,6 

ClHH eoon§. ' 
4,1 1,8 1.018,2 124,9 •1oa II - 35,5 1.211,3 63,2 116,2 2.240,6 - 29,8 

ClaaH -nf. ' 
•1oa III ~ )9,3 - 1.492,0 6'8,1 - 373,9 65,6 - 128,o 727,9 - 23,6 

I 1 1 O 1 T A Ç i O 

~ 
Ka4eiza para Pasta Pa•ta 4• Ka4eiza Pçel Jornal Pçel e Papelao 

1.000 '·•· 1.000 t ••• 1.000 t ••• 1.000 t ••• 
~i•H• eco :&:-.. eco ~•e eoo :ti .. eoo C\a•H eoo ciu•• eco C&:-•e eco C\UH eoo CluH eco ClaHe eoo ClaHe eco ClaHe eoo 

e DOUO& ?' 1oa IT 1oa IIT ca r DOll1ca IT nõaica IlT D 10& Y nõaioa IT noa1oa IIY Doa10a r n091oa IT DÕ910a IlY 

ClaHe eoon! 
7;?36,2 44,9 1:a.555,6 91,2 296,0 8.655,6 561,4 8.044,7 456,7 •1oa I - -

Clu•e -a! 
707,8 78,2 23,2 0,1 26,4 '·º u,1 •1oa 11 - - - -

01 .... ~ 
';64J;.G 534,8 86,0 84,2 17,4 122,, 72,8 a1oa III - - - 72,3 

l'GIDe te.rMok si hn•' in-.ta • 1971 - lcllla, I''°• 1S'13 
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mercado nrundial. 

t interessante fazer algumas observações sobre o 
entre os países produtores no que se refere ao 
em relação a 1970. Da pasta importada pelos Ee 

.. 
interoambio 
ano d~ 1971 -tados Unidos, 96% foi do Canadá, sendo que três quartai 
partes em. ·celulose-sulfato; as exportações dos Estados Un,! 
dos para a Europa (países da OECD) como para o Japão dimi..-, , 
nuii'am em mais de 30 por cento. O Canada e o maior produ-
tor mundial de papel jornal; ªº" das exportações canaden
ses são de celulose-sulfato e o maior comprador é o Mercado 
CoDl\11D Europeu. lf os países do. OECD ocorreu redução na prod:!! 
ção, no consumo e ainda nas exportações. 

Nos Países Nórdicos (Suécia, Finlândia e Norue
ga), cuja produção representa cerca de 70% e a exportação 
quase 90% da dos países europeus, a produção diminuiu 4 ,4~ 
e a exportaÇão 18,2% (três quartas partes das exportações 
dos países nórdicos se destinam aos demais países da OECD ). 
A forte queda que apresentam nas exportações não é um fato 
conjuntural e sim o resultado de uma política de integração 
(entre 1961 e 1971, a exportação de pasta aumentou 14,6~ e 
a de papel e papelão 91,3%). 

O Japão continuou a apresentar um certo aumento 
na produção, principalmente de celulose-sulfato; as import.! 
ções decresceram em 27,7% entre 1970 e 1971 (95~ é importa
do dos Estados Unidos) e a exportação, embora ainda peque-

, 
na, esta aumentando muito. 

Apesar da enorme disparidade entre os paÍses gr~ 
des produtores e os demais é de se ·notar que, percentual-

, ' , 
mente, o aumento que apresentam e baixo e as vezes ate 
negativo. Em escala mundial o setor está atravessando, na 
década de 70, forte recessão, que vem acarretando a forma
ção de estoques e tem obrigado as empresas a .funcionar aba! 
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xo da sua capacidad• (l). 

A produção e a comercialização de celulose e papel 
têm passado por crises sucessivas, que levam a um agravamen
to da situação econômica. O ano de 1971 foi considerado o 
pior dos Últimos 20 anos. Nos países da OECD houve queda da 
produção de pastas (-1%) em relação ao ano anterior, sendo 
que a estagnação maior foi nos países europeus (-4~), enq~ 

to Estados Unidos e Japão a!It'esentaram ligeiro aumento. Pa
ra fazer façe ao desequilíbrio entre a oferta e a demanda, 

, • 1- -muitas fabricas cessaram temporariamente a produçao e mui--
tas, menos estáveis, fecharam em definitivo. 

A crise agravou-se porque os fabricantes de papel 
deixaram de comprar pasta. A título de exemplo: em meados 
de ,1971, os estoques em relação ao a.no anterior e~~ duas"! 
zes maiores no Japão, duas e meia no Canadá, quatro vezes 

(1) Importações e exportações européias de pasta de madeira 
para papel (em 1.000 ton.). 

1968 1969 1970 1971 

Importações 7.554 8.317 8.887 7.104 
(+10,8%) (+10,1%) (+6,~) (-20,1c;() 

Exportações 6.823 7.012 7.045 5.816 
(+7,3%) (+2,8%) (+o,5%) (-17,5%) 

Saldo - 731 -1.305 -1.842 -1.288 

FONTE: Federation des pâtes à Papier, 1973. 
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na Europa e quase o dobro nos Estados Unidos (l). Evidente
mente, a superprodução que se seguiu, repercutiu nos preços 
e na situação financeira das indústrias. SÓ em meados de 
1972, com a retomada das vendas e o escoamento dos estoques, 
os preços se normalizaram. 

Esta situação de superprodução repercutiu nos ne
gócios. A Europa reduziu suas compras e também deixou de 
vender: as importações em 1971 decresceram 18,l~; as expor
tações para os Estados Unidos, que em 1960 representavam 
37,6~, baixaram para 6,6% no ano em questão. 

A maioria dos países da Europa Ocidental está ne! 
te caso, e em alguns, como o Reino Unido, a baixa é expres
siva. As Pllblicações especializadas falam de diminuição no 

' -crescimento, de crise, e se referem a paralisaçao de cente-
nas de máquinas de papel consideradas anti-econômicas, ao 
facham~nto de pequenas empresas, tusões e dispensa de milha 
res de. empregados. SÓ na Inglaterra, no primeiro trimestre 
de 1971, foram dispensados 8 mil operários. Também nos Pai 
ses Nórdicos, verifica-se uma queda na produção, embora li
geira. 

Os grandes produtores da América do Norte, Canadá 

(1) Taxa de utilização da capacidade de prorlução de pastas 
de madeixa para papel nos países da OECD. 

1970(%) 1971(%) 1970(%) 1971(%) 

Alemanha 97,4 89,2 Áustria 100,0 99,9 
Bélgica e Portugal 
~em burgo 96,3 96,0 SuiÇf 90,8 87,9 

ses Baixos 76,7 66,1 :J.i'inlandia 90,0 83,3 
~ça 92,3 91,3 Espa:nha 95,2 78,3 
Itãlia 75,9 65,2 
Reino Unido 91,3 77,4 TOTAL 93,3 86,3 
B'o:çuega 97,7 86,1 
Sue eia 91,8 84,1 

FONTE: L'Industrie des Pâtes dane les Pays de l 1 0CDE, 
1973. 
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e Estados Unidos, não estão escapando ao quadro geral e têm 
apresentado pequeno ou nenhum incremento na sua produção e 
redução nos lucros. Aliás, a rentabilidade do setor papel 
e celulose nos Estados Unidos atingiu seus níveis mais bai
xos nos primeiros anos da década de 70, desencorajando no
vos investimentos. 

O Japão desacelerou seu ritmo de crescimento e,no 
entanto, foi o país que mais rapidamente se colocou entre 
os grandes do setor. Entre 1951 e 1961, sua produção cres
ceu mais de 15% ao ano. 

.... 
O caráter cíclico se evidencia pela alternancia 

de períodos de maior rentabilidade com períodos de crise, 
sendo que estas crises têm fortes repercussões nos paÍses P! 
quenos produtores, como o Brasil. As fábricas de papel, e! 
timuladas pelas vantagens de preço, procuram importar celu
lose e alguns tipos de pasta e até de papel (como, por exe! 
plo, o papel jornal). Em certos momentos se configura uma 
situação de dumpipg. 

TABELA II-6 
Produção e consumo de pasta de madeira nos pa.Íses da OECD 
(1968/1971) 

Produção Consumo aparente 

Países Variação em% Variação em "f, 

1969/ 1970/ 19711 1969/ 1970/ 1971/ 
68 69 70 68 69 70 

Estados Uni-
dos + 7,9 + 1,5 +o,2 + 8,4 - 2,1 +2,4 , 
Canada +10,5 - 0,9 -1,5 + 7,8 + o,6 -2,6 
Europa OECD + a,1 + 4,7 -3,8 +10,2 + 6,8 -5,4 
Japão +12,0 +14,5 +2,8 +11,6 +13,7 -0,5 

TOTAL + a,a + 3,1 -1,0 ... 9,2 + 2,5 -1,0 

FONTE: ·Perspectivas technologiques ••• , 197'3. 
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0 contrário vem acontecendo nos paÍses da Europa 

Oriental, principalmente URSS e Polônia, onde a produção de 
pasta e papel se mantêm em ascensão. Estes países, possuid~ 
res de grandes reservas florestais, a maioria ainda inexplo
rada, estão incrementando fortemente sua produção, para con
sumo próprio e para exportação. 

Também é esta a situação em grande número de paí
ses pequenos produtores da Ásia e da América La.tina, onde o , , 
avanço do setor esta sendo bastante rapido, principalmente o 
México, Brasil, Argentina e Venezuela. 

Pode-se falar numa certa especialização geográf i
ca de acordo com a matéria-prima utilizada. A estreita de
pendência tecnológica do tipo de pasta em relação à matéria
prima fêz com que se definissem as características das 1nd1Í_! 
trias em função da madeira a utilizar e dos tipos de papel a 
produzir. 

A esta tradicional especialização em função da ma
téria-prima está se sobrepondo, porém, a especialização em 
função das tecnologias empregadas, tendo em vista, em grande 
parte, o aspecto poluição. 

Os paÍses ricos estão empenhados na canalização 
da produção de papel e celulose para países que, além de dia 
por de madeira a baixo custo, se disponham a produzir com 
tecnologias evoluídas para atender às necessidades do merca
do int·ernacional, assumindo o papel de indústrias complemen
tares, sem serem oneradas, pelo menos numa primeira etapa,pe 
los custos dos equi:pa.m.entos anti-poluição. 

Na América Latina, já no fim da década de 50, a i~ 
dÚStria de celulose estava em desenvolvimento tendo em vista 
possibilidades de integração regional, o que modificaria os 
esquemas de produção e de distribuição e redundaria numa di-
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minuição do valor das importações. Brasil, México, Argen~i-· 
na e Chile eram os países latino-americanos que já produziam 
celulose nessa época, sendo que apenas o Chile se tornou,de! 
de logo, exportador, dados os povoamentos de Pi.nus radiata 
existentes nas províncias do sul e o pequeno consumo interno. 

nesta etapa os projetos tinham em vista apenas a 
auto-suficiência, mas como a indústria celulÓsica vinha se 
expandindo mais rapidamente que a papeleira, já ee manifest~ 
vam possibilidades de integração regional, principalmente p~ 
ra fazer face à pequena ]?rodução do continente (Tabela II-4~ 

Numa reunião organizada pela CEPAL (CEPAL/ONUDI / 
FAO, 1970) foi discutida a situação de déficit na produção 
de madeira nos países que tradicionalmente concentram a pro
dução de celulose e papel e se indicou, diante deste fato, 
que os países em desenvolvimento teriam oportunidade de in
crementar a sua produção, com repercussão na futura estrutu-

, - ' ra do comercio e da produçao, tanto no que diz respeito as 
matérias primas, quanto à de celulose. Propôs-se o incremea 
to dos programas florestais para a obtenção da madeira a ba! 
xo custo, bem como de projetos de desenvolvimento industria~ 
já tendo em vista uma futura possibilidade de competição no 
mercado mundial. De acordo com a clássica posição oepalina, 
considerou-se fundamental que a política de substituição das 

~ ~ ; 
importaçoes nao protegesse industrias de tecnologia atrasa~ 
da, para que a iniciativa de inovações não partisse sempre 
dos países grandes produtores. 

No entanto, as indústrias de celu1ose da América 
Latina, no seu todo, não contavam ainda, no início da década 
de 70, com uma estrutura adequada: o Chile era o único expo~ 
tador e o Brasil, antes o maior importador, estava em · fase 
de ampliação de sua capacidade produtiva. Em todos os paí
ses da América La.tina, é semelhante a estrutura do setor: um 
pequeno número de unidades maiores e mais modernas para celu 
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lose e um grande número de indústrias de papel. 

Na reunião a que nos referimos, 
as unidades implantadas na América Latina 
nos países centrais, grandes produtores. 
tos são r~alizados, em grande parte, com 

foi constatado que 
são mais caras que 
Os maiores proje-

tecnologia,capitais 
e equipamentos provenientes do exterior e sobre eles recaem 
o preço da transferência da tecnologia e o custo dos trans
portes, sendo que o custo do capital também é maior na Amér,! 
ca Latina. Apesar da mão-de-obra barata, o grande número de 
pessoas.empregadas nas obras de instalação também encarece o 
projeto. Como decorrência, é maior a inversão de capital / 
tonelada na América La.tina do que na Europa, apesar de ser 
maior a inversão de capital por empregado e, uma vez !natal!; 
das, são indústria.a cuja tecnologia não requer o emprego de 
muita mão-de-obra. 
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.A'.REXO II-A 

Em~eeas Internacionais par~ aprovisionamento eDJ matéria-prima,prniatu pela 
Indu.s.tria Papeleira japonesa em fevereiro de 1972. 

11"'=-=---=-~=-=--= -..;.. - -- - -~-:.:!-~-=-=<I,~-=-=-=-:-=-=-=-·=-=-=-=~=-.:--""•=-• = = . m ~-----------.....-- i 
1\ Uo Entreprise Emplacement Sociétés concarnées Quantité/ lí:at.prem1eres 1

1
1 

a " 
1\1.!farris-Dai::howa AU!'JT.l..UD 600.000 m3/an d 1eucal.yptua ~ 
1i (Austi-aiia)PTY Twofoltl üay Da.ishowa Paper ver: 1973, l1vraisoll3 ',' 
1' near Zden(lrai7 démarrées eo 1971 V 
IÍ ···--- ·--· ··· ·· -- ·· - - · ·-·· · · -- · - ·11 

i\2.Tasmanian Pul.p Triabur:a Jujo Paper 6CO.OOO m3/an de oopeaux li 
i\ t: Porest Hol- ( Tasmama) d ' eucal.yptus ' li vraisons (• 

: ~-3.:: Pty oiii-lteach -{~~~f1:1? .. ---·- · · · ·-~~e~:
1

i~~!::.:~-~--l 
1 

:,! (Taamania) Mi tsubisbi papar d 1 eucal.yptus, 1972 ' ( 
" ern oo - ong. eac -h. 

111 chips Pty, Ltd (Tasmania) Ta1o Paper 700.000 ..,, J an de copeaux 

" 1\ Pulp.Co 
1 
1 

Attente,négoc1at1ons en . 
coura 
.oz:..s u a per, 
Securities 

d 1eucal.yptua, 1972 

500.000 m/3 an de copeawc 
d 1eucalyptwl 

us 

I 
T---------+-------1-------~---=----=--+------------1 'i 7. Japan Brazil Cia. Y~~ de Ri~,Ç.!.Ú,~ I 
',' . Pulp Re~~ s rn O_ji_ ~P!!i.J~Q.~~--Pµl.pf _ Sa 6..000 000 m3 de copeaux ,' 
\ ~c;>_pmef!~_c_~ Mi:laa Gerai.a _ :r:iyo. :eulp;....Jujo Paper; _Taio _ _ • / 
1. ----·-- Paper; . Da1showa papar; Tokai. · (~~) ·---- / 
1; Pulp;Toro. l'ul.p;Holo.letsu .Pa- / 
1; per; ?tlitsubishi Paper;C.L · /; 
11 .-:::--,.,--=--=---+--=-~~---1-"'&:'"" ... .:.:.B0;:.-.:,,·-:_-:_:·-__ -_··..,.--:--..,.· --...,·,_.· ,_·..,.·---+--"'"'="",,--,-,.,-,..,......,..-.,,....--t 
l/ 8.Crestbrook Forest ~ Honsnu Paper;M1tmibish1 400 t j te ler&!-: 
'/ Industries Ltd Skookumchuck B Corp. blaochie 
1· e 
9. Finlay Forest 

Industries 

10.Car:!.boo Ptüp 
8.!ld Paoer-

11 • P. ~. Z..-<i.:b 

•! 12.P.T_.Triom:Las 

P.T. Utanjaya 

!Hackenzie,B.C. 

Quesnel B.C. 

Sumat-ra. 
KaJ1mantan 

Jujo Paper; S~tomo 
Forestr.r 

Dai.showa Paper; l.Iar.ibeni~ 
lida 

Kokusaku Pulp 

eto. 

160 t j pãte .méc&d.que 
de I"11'fi:leur 

pãte ~t bla.nchie 

60.000 1:13/a.:i de feuillus t 
1 
· 120.000 m,13 an de ~euillua ~ 

~--------~-------i~----------...---+--------------1 Sarawak Vlood 
1
1 MALAIS!3 . · 11 

Chip ;ieajang,Sarawak Kojin 150.000 m/3 de p4te1~3rman-& 
-;-;;-,;:===--.r-"'l'':'l"""'""==-----+-------------:-,lc;óo.õõõ ~/an de dÍÓheta V 

11 ?Nelle ZELAm>E 
1\ 19.Carter Oj1 Kolcu~ Nepia, !Torth 
1\ saku Pan Paoilic: 1 Island 
1 j; 
1
i 20. Nelson Fine ;I Nelson South 
:! Forest ! l Islandc 

Oj1 Paper; Kolcwsaku. Pulp 

Tok:a1 Pulp 

d 1arilre à gome " 

1 

150.000 m/3 cop.l!ll.D.g].1er t 
1 .. ~ation teat 1 

billea de sciage et i>!te i 
mécanique de ~1neurs 1 

4CO.OOO m/3 de copeawc de J 
teuillua et de résinewc n 

i
1
121.Alaska Lumber ii u.s.A. A 

1\ &: Pulp Co. 1; Si tk:a,Alaalr:a 1160 .ooo -t/an p. clia. bia. 1 
~ • Q ª 11. n ,l = •--e:- ........ • ~~..:.._J.~~~an à ga; .• ~:.. Ã 

~: Les Problemee d'AprOYieionnement en :tibree d' l'industrie japonaiee ••• , 
1973. 
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âO 1 êl&HH K&4•iru para pu~ !orae (1.000 •3(r)) s.rrarire (1.000 .J) i'~n•h Papel • papelão(l.000 ta) loon&.,t !l.000 •3 !r2 2 e) De •adeira(l.000 m De fibra• (l.OOOta) Paatae(l.000 tm) 
ou Kzpor. lapcr1:. Var. liOr:por. Iapcr1:. Var. :Expor. l•por. Var. .E:J:por. Impor. Var. EJ:p. I•P• Var. E:Ep. Iapor. Var. E:l:por. Impor. Var. 

------------------------····--·-----··--·-··--·--·········-··············,···--··························--·······-·································--···--··--·········--·--·· ............ 
1962 1 7•474 11.326 -3.852 4.<;99 19.368 -14.369 30.373 36.~84 -5.911 1.780 2.343 563 878 753 125 9.791 8.968 823 12.372 l0.566 1.806 

n 345 71 274 12.936 1.577 11.359 2.882 2.948 -66 466 208 258 4 69 -65 65 703 -638 91 1.948 -1.857 
Ill 4.398 1.409 2.988 2.716 1.199 1.517 9.187 1.918 1.269 373 167 206 32 34 -2 340 509 -169 347 368 -21 

llun4o 12.217 12.806 -589 20.651 22.144 -1.493 42.442 41.958 484 2.619 2.718 -99 914 856 58 10.196 10.180 16 12.810 12.882 -72 

1964 1 6.763 u.212 -4°449 7.641 24. 721 -17-060 34.243 41.999 -7. 756 2.254 3.272 -1.018 l.021 972 49 11.932 10.910 1.022 14.891 12.500 2.391 
n 435 40 395 18.102 2.488 15.614 3.916 3.717 199 800 . 270 530 23 122 -99 162 787 -625 99 2.238 -2.139 

ru 6.002 1.185 4.817 3.612 1.813 1.799 11.750 2.844 8.906 730 200 530 94 43 51 370 681 -311 440 471 -31 
Mwlclo 1).200 12.437 763 29.355 29.022 333 49.909 48.560 1.349 3.784 3.742 42 1.138 i.137 l 12.464 12.378 86 15.430 15.209 221 

1966 I 6.530 ll.9Z7 -5-397 9.859 }0. 782 -20.923 31.819 39.687 -1 .e68 2.726 4.097 -1.371 907 844 63 12.804 11.759 i.045 27.307 14.294 3.013 
ll 390 36 354 20.365 3.902 16.463 4.329 4.216 113 1.165 358 807 27 136 -109 230 845 -615 148 2.798 -2.650 

III 7.318 1.164 6.154 5.229 3•005 2.224 12.312 2.994 9.318 878 251 627 l.u 78 65 397 716 319 651 751 -J.00 
llwldo 14.238 13.127 1.111 35.453 37.689 -2.236 48.460 46.897 1.563 4.769 4.706 63 1.077 1.058 19 13.431 13.320 111 18.106 17-843 263 

1968 I 6.812 12.327 -5-515 16-392 .c2 •. 280 -25.888 36.682 45.791 -9.109 3.411 5.668 -2.257 1.041 1.035 6 14.214 12.830 1384 18.890 15.317 3.573 
ll 443 38 405 26.693 5.494 21.199 5.223 4.299 924 1.718 333 1.385 34 103 -69 282 1.009 -727 182 3.297 -3.ll5 

Ill 6.881 1.)93 5.488 6.-400 2.673 3.727 11.906 3. 329 8.580 1.171 331 840 197 113 84 507 964 -457 809 1.048 -239 
KWld.o 1.4.1)6 13.758 378 49.485 50.-437 -952 53.813 53 • .418 395 6.300 6.332 -32 1.272 i.251 21 15.003 14.803 200 19.881 19.662 219 

19'1 0 I 9.551 16.962 -7--411 18.415 51.228 -32.813 38.921 47.485 -e.564 3.994 6.743 -2.749 1.070 1.006 62 16.657 14.448 2. 209 21.965 17-426 4.539 
ll 413 206 207 35.570 6.006 29.562 5.758 4.690 1.068 2.020 439 1.581 51 120 -69 318 1.168 -850 207 4.116 -3-909 

III 8.35"4 l. <!68 7.066 8.316 3.074 5.242 12.054 3.364 8.690 1.342 469 873 247 205 42 561 1.054 -493 1.082 1.630 -548 
llundo 18.)18 18.456 "138 62.301 60.)10 1.991 56.733 55.539 1~194 . 7.356 7.651 -295 1.368 1.333 35 17.536 16.670 966 23.354 23.172 182 

1971 I 8.323 14.253 -5°930 15.851 49.948 -34.097 41.379 49.886 -8.507 4.582 7.414 -2.832 1.128 1.051 77 14.014 120~ lo771 22.223 18.073 4.150 
II 414 174 240 38.131 6.591 31. 540 5.745 4.743 1.002 2.)73 524 1.849 93 125 -32 302 1.1 -849 196 4.zn -40081 · 

III 7.365 1.479 5.886 8.116 3.807 3.807 11.802 3.705 8·.097 1.357 499 858 232 197 35 591 1.067 -476 1.219 l.4ãº -211 
llwldo 16.102 15.906 196 62.098 60.346 i.752 58.926 58.334 592 8.370 8.379 -9 lo-453 lo373 80 14.907 14.461 «6 2),638 23.7 o -J.42 

!2!!!• Tabela organ1aa4a ct. 4&4o• 4o Tearboolc ot ForH1: Pro4uote. Boaia, Fl.00 1973• 



ANEXO II-B 

.O Yearbook of Forest Producte da FAQ/OllU, 1973, apr!senta os 
dados por pa.Íses, agru!inados em tres "Classes Economicaa" 
conforme a claesificaçao que segue: 
CLASSE ECONÔ?ll:CA I - Economias de mercado desenvolvidas 
América do Nortes Canadá, Estados Unidos 
EUropa Ocidentals R.F.Alemanha, Bélgica,França,Itálla,Luxem

burgo, Pa.:!a~s Baixos, Áustria, Dinamarça,E! 
pa.nha, Finlandia, Grecia, Irlanda, Isliina.~a, 
Malta1 Noruega, Po;tugal, Reino Unido, Sue
cia, ~uiça, Yugoelavia 

Oceanias Austrália, Nova Zelândia 
Outros pa!ses: África do Sul, Israel, Japão 

CLASSE ECONÔMICA II - Economias de mercado em Tias de desen
volvimento 

América Latinas Antilhas ijolandesas, Argentina, B~as, Bar
bado, Bolívia, Brasil, Chile, Colombia, Costa 
Rica; Cuba, El Salvador, Equador, Guadalupe , 
Guatemala, Guiana, G~iana Francesa, Haiti,H<>n 
diµoas, Hondurl!-8 Bri tanicf}, Jamaica, Martinica, 
M~xico, Nicaragua, Panama, Paraguai, Peru, R!, 
publica Dominicana, Suriname, ~indade-e-Tob~ 
go, Uruguai e Venezuela. 

África: Argélia, Angola, Botswana, Burw;di, Cama.tões R.P.Con 
go, Cost~ do MSJ)f'im, Daome, Etiop~a.t Gabao, Gambia,G~ 
na, Guine, Guine Equatorialª Guine Portugues~, Alto 
Volta, Ilhas Cabo Verde, Quenia, Lesoto, Liberia ~ad~ 
gasear, Malavi, Mali, Marrocos, J~auritius, Maurita:gia, 
?iloç~bique, , Niger, Nigeria, Uganda,R~uni3.o, 
Ilodesia do Sul, Republica Centro-Af'ricana,,Republic~ 
do ~ire, Ruanda, Seneg~, Serra Leoa, Somaria, Sao 
Tome e Pr!ncice, Suazilandia, Tanzania, Togo, Tun!sia, 
Zambia, Chade, Ter. frances Af'ars-Issas. 

Oriente Próximo - Áfricas Egito R.A.U., L!bia, Sudão 
Oriente Próximo - Ásia: A.f'ganistão, Arábia_Saudita, Ba.hrain, 

· Clµpre, Iraque, I~a, Jordan1a,Kowe1t, 
Li.bano, Quatar, Siria, Turquia,Yemen 

Extremo Oriente: Birmânia, Brunej,, Coreia Re~., Hong-Kong, 
Ilh~s Ryu-Kyu, !ndia, Indonesia, Ie.os,Ma.cau, 
Malasia, Sabah, Sarawa.l!:, Singapu.;-a, Sri I;an
ka Rep., Timor portugues, faiJ.8.ndia, Vietnam 
Rep. . 

Oceânia: Fidj1, Ilhas C9ok, Ilhas Salomão brit., Nova Cl}ledÔ
nia, Nova Guine e Papua, .novas Hebridas, Polinesia 
francesa, Samoa Ocidental 

CLASSE ECONÔMICA III - Economias :, de plani!ioação centralizada 
Europa Oriental: Alb~~. Bul.gáriE), Hungria.a. PolÔniai RlJlDânia, 

· Re}Jliblioa Democratica ilema, Checos ovaquia 
u.R.s.s·. 
China, Re:p. Popular 
Outros paisees Rep. Pop. 

Vietnam 
Dem. Coréia, MoziaÓlia, Rep. Dem. 
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CAPITULO III 

ESTRUTURA DO CONSUMO E A DEMANDA DA MADEIRA 

1. IndU.strias primárias da madeira 

A madeira é constituída principalmente por tecidos 
em cujas células está a celulose (C6H1005), numa quantida~ 
de que varia de 40 a 50 por cento. Quanto mais dura e 
mais lenhificada a madeira, mais ela resiste à ação doe á
cidos. "A celulose, que é o principal componente das par!_ 
des das células, constituindo o esqueleto de uma planta, 
resulta da aglomeração de muitos milhares de elementos pr~ 
venientes dos açúcares e interligados por pontos de oxlgt
nio. Este fenômeno foi pouco estudado, apesar de sua im
portê.ncia funda.mental. A lignina, de estrutura química 
ainda mal conhecida, é um elemento essencial na comparti-
mentação das células nas hastes envelhecidas"(BIROT,1965). 

A madeira possui fibras que constituem os tecidos 
fibrosos dos quais depende sua resist&ncia~ As resinosas 
são extremamente simples quanto à estrutura, com predom!, 
nio de um s6 tipo de células ( traqueidas ) , com fl.bras bem 
mais longas do que as das latifólias, o que permite a ob
tenção de pastas celulósicas ma.is resistentes à tração. As 
latif6lias são ma.is complexas, possuem vários tipos de cé
lulas, cujas fibras são muito mais curtas. 

O papel é constituído por estas fibras longas 
ou curtas -- daí a importância do tipo da madeira nas 
suas características técnicas. Não é suficiente a distin
ção entre fibras longas e curtas, pois mais importante do 
que o simples tamanho são as diferenças morfológicas que 
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enatem, logo é preferível a distinçã·o entre resinosas 
e latifóliae. 

Na realidade, a qua.lidade do papel varia segundo 
diferentes características das fibras: . o comprimento, o 
diâmetro e o diâmetro da cavidade interior (lúmen). Varian -do as relaç~es diâmetro da cavidade interior/dilmetro da 
fibra, e a relação comprimento/espessura das paredes · · ~~~ 

cavidade, variam as características de resistência, densi
dade, opacidade, etc., do papel. 

Todas as correlaç~es que se podem estabeiecer en
tre as diferentes características da fibra não são sufici
entes para definir o tipo de papel, este resultando tamb'm 
da tecnologia empregada. No entanto, quando na fabricação 
de um papel são utilizadas fibras com características dif~ 
rentes, a expectativ~ é de se obter papéis apresentando a 
média das propriedades das fibras que entram na composiç«o. 

Algumas consideraçaes devem ser feitas sobre ou
tros aproveitamentos industriais da madeira, porém sempre 
no sentido de melhor entender a sua posição na fabricação 
de pastas. Como indústrias de primeira transformação ou 
como indústrias primárias, são consideradas todas aquelas 

I 

qµe fazem uso diretamente da matéria-prima florestal e co-
mo tais podem ser consideradas as serrarias, aa fábricas 
de compensados, de painéis (de fibras e de aglomerados ) 
e as de pasta e celulose. 

Embora com dados um tanto antiqua.doe, a Tabela III 
-1 permite ressaltar a posição relativa das d~v~rsa.s in- -
dústrias primárias de madeira no ~undo. A situação atual, 
..____ - - - --...._ -

em termos relativos, pouco v_ariou. 
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TABELA III-+ 

Comparação entre as diferentes indústrias primárias de made! 
ra - 1961 

Coneu- Valor bruto:. da 1 

mo de producão Investimentos Do-de-obra 
madei- milhtses % milht5es ~ milht5es 
ra de pes-

% US$ usa soas '/, 

Serra-
rias 69 13.700 46,9 8.500 17,2 3,2 60,3 
Pasta e 
pape-1 24 12.900 44,2 38.300 77,4 1,6 30,2 
Compen-

6 ,.8 aados 5 2.000 1.800 1,6 0,4 7,6 
Painéis 2 600 2,1 900 l,S 0,1 1,9 

TOTAL 100 29.200 100,0 49.500 100,0 5,3 100,0 

FONTE: Le Bois ••• , FAO, 1967. 

As serrarias estão difundidas pelo mundo todo. Exi
gem pouco capital e equipamento pouco sofisticado. Sobres.
saem pela utilização de mão-de-obra intensiva e como grande 
consumidoras de matéria-prima.. A preocupação com o aprovei
tamento da matéria-prima,assim cain com a produtividade da mão- . 
de-obra, tem levado à diminuição do número de pequenas ser
rarias (cujas condiç~ea de operação, ao se tornarem tecnica
mente obsoletas, não permitem uma produtividade concorren
cial) em favor de empresas maiores, em condi9t5es de fazer 
uso das vantagens da mecanização e da automação. 

A madeira serrada tem aumentado enormemente de preço, 
o que é devido ao custo dos tratos florestais que continuam 
a ocupar muita mão-de-obra. 

Excluindo-se a lenha, a madeira serrada,qualquer que 
seja sua. utilização, constitui o ·maior volume de consumo, p~ 
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rám apresenta uma taxa de crescimento que cai de ano para 
ano. Os maiores consumidores são os países europeus,_ nor
te-americanos, URSS e Japão, todos eles países que possuem 
ou que se situam perto de importantes florestas de resino
sas (com exn~ção do Japão). Os países tropicais, embora 
dispondo de enormes reservas de florestas, têm um consumo 
muito baixo (o habitante das regitses "subdesen:volvidas " 
consome aproximadamente 1/10 do das regitses "desenvolv! 
das"). A tendência Óbservada .nos últimos anos 4' a de uma 
redução do ritmo de crescimento de consumo por habitante 

1 

nos países mais desenvolvidos (a FAO previu um aumento 
de 10 a 15%), enquanto que para as regitses ditas "subde
senvolvidas" previu um aumento de consumo que varia de 50 
a 100 por cento. Para o Brasil foi previsto (entre 1960 / 
62 e 1975) um acréscimo de 110 por cento. Nos Estados 
Unidos já ocorre o oposto: por volta de 1900 consumia--se 
o dobro de madeira serrada que em 1950. 

Globalmente o ritmo de produção de madeira serrada 
cresceu muit9 na década de 50 (menos nos Estados Unidos,oa 
de o uso de painéis já estava difundido) para já na dáca
da de 60 começar a decrescer. Embora grande parte da :matcS
ria-prima trabalha.da pelas serrarias seja proveniente de 

1 

resinosas, a participação das latif6lias tende a aumentar. 
Na Amárica Latina sempre foi importante a participação das 
latifólias na produção madeireira. 

Am~rica Latina - Produção de madeira serrada (l.000 m3) 

Ano Coníferas Latif oliadas Total 

1956 5.100 7.500 12.600 
1965 5.700 6.800 12.500 
1967 6.500 7.300 13.800 
1969 6.888 7.846 14.734 
1971 7.937 8.838 16.775 

FONTE: Los bosques de Amarica Latina. FAO, 1972 e Year
book of Forest Products. 'FAO, 1971. 



A maior parte das coníferas é constituída pelas ara~ 
cárias do sul do Brasil e dada a proxima extinção prevista 
das .reservas, a produção de madeira serrada tende a decres
cer, e este déficit permanecerá pelo menos até que entrem em 
produção as plantações e.rtificiais. Quanto às 1atif6lias , 
dadas as grandes reservas existentes, a Am~rica Latina não 
só está em condições de se auto-abastecer, como em se conet,! 
tuir num importante exportador. 

No Brasil meridional,nas áreas de resinosas, o avan
ço do povoamento está associado à presença de serrarias que 
se encarregam do desmatamento. São de permanência temporária 
e vão se deslocando em direção a áreas recém-abertas à ocupa 

. -
ção pa ~edida que esgotam as reservas florestais. ·o desper~ 
dício ~e matéria-prima e a depredação acompanh~m esta ·-ai.:rrvi!: 
dada. O rendimento varia muito de um lugar para outro, sen
do que o desperdício é menos prejudicial do ponto de vista 
econômico quando o material não aproveitado pela serraria 
(costaneiras, cavacos, etc.) pode ser encaminhado à indús-
tria de pasta. O exemplo do que ocorre nos estados madei
reiros do sul do país é elucidativo no que tange aos altos 
índices de desperdício da madeira e conseqaentemente aos el!. 
vados custos da produção. A instalação recente de várias f~ 
bricas de celulose, com tecnologia capaz de absorver os ree! · 
duoe da exploração dos pinheiros pelas serrarias (processo -
sulfato), num primeiro momento diminui o grau de desperdí
cio, porém dado o awnento da demanda e a diminuição da ofer
ta de _ resíduos , passaram a absorv.er grandes quantida~es de 
"pinheiro fino", provenientes -da regeneração 
ist; impedem · a . recup~raçã~ das matas ~aturais 
1970). 

natural, e com 
( KOOSMAYER , 

Os pain~is , qualquer que seja o tipo( de compensados, 
de fibra e de aglomerados), já representam uma transforma
ção industrial e o seu uso tem aumentado espetacularmente a 
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partir da década de 50, à medida que se verificava difusão 
dos processos de fabricação e a redução do preço comparado 
ao da madeira serrada. ~ provável que a taxa de crescime~ 
to do consumo dos painéis não mantenha um,ritmo tão acele
rado como no período em que grande parte do incremento foi 
favorecido por vantagens de preço e pelo caráter de inova
ção. O alto consumo previsto para 1975 levou em conta um 
forte aumento da demanda na URSS e também nos países ''sub
desenvolvidos". 

TABELA III-2 
Produção de painéis no mundo (1.000 m3) 

Anos Compensados e Total 

1962 18.142 4.313 5.018 27.473 
1963 20.196 5.377 5.449 )l.022 
1964 22.302 6.639 6.098 35 .039 
1965 24.296 8.404 6.356 39.056 
1966 25.356 10.091 6.311 41.758 
1967 26.444 11.588 6.496 44.528 
1968 29.679 13.855 7.159 50.693 
1969 30.699 16.359 7.627 54.685 
1970 32.745 18.377 7.868 58.990 
1971 36.135 21.932 8.392 66.459 

FONTES Yearbook of Forest Products. FAO, 1973. 

O seu consumo está restrito a um pequeno número de 
pa1:_s~s :·> liderados pelos Estados Unidos, o que permite ob
servar que, embora também neste caso haja uma correlação 
positiva entre o consumo e a renda, o uso de painéis ( na 
construção civil, na marcenaria e para outros fins), veri
ficando-se em substituição ao da madeira serrada, vai se 
relacionar sobretudo com as variaçCes de preço dos produ
tos de serraria e com a importftncia das reservas florestais 
disponíveis. 

Na América Latina o consumo de madeira pelas indÚ!_ 
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trias de painéis cresceu muito entre 1959 e 1965, quando 
se vulgarizou na região o uso destes materiais. Mantém-se 
forte a tend~ncia deste crescimento: em 1965 o consumo 
aparente de madeira roliça para painéis era de 1.900 mil 
m3, prevê-se para 1975 um consumo de 4.750 mil m3 e para 
1985 de 9.200 mil metros cúbicos. 

No conjunto, a América Latina é auto-suficiente 
quanto à madeira para painéis e tem condiç~es de se tornar 
um centro exportador. O Brasil concorre com maia de 1/3 da 
produção de painéis da América Latina (Los Bosques de Amar,! 
ca Latina, FAO, 1972). 

Os compensados requerem madeira de muito boa quali
dade e provenientes de toras de grande dibetro, enquanto 
03 painéis de partículas e de fibra podem ser fabricados 
com pedaços de qualquer diAmetro e de qualquer qualidade , 
inclusive de resíduos. Quanto mais adiantada é a indústria 
madeireira de um país, maior é a utilização que faz de resí
duos na fabricação de painéis. Aliás, estas indústrias são 
re1ativamente recentes e as tecnologias empregadas t~m va~ 
riado. Utilizando embora matéria-prima que também é requer,! 
da pelas indústrias de pasta e de papel, a fabricação de pa,! 
néis, pelo fato de dispor de tecnologias que não requerem 
grandes economias de escala, tem podido atender, sem maiores 
problemas, à sua demanda de madeira. 

As indústrias de pasta são, do ponto de vista de in
vestimento de capital, as mais importantes dentre as qy.e ut! 
l.izam a madeira como matária-prima e isto se relaciona, an
tes de mais nada, com a complexidade das técnicas empregadas. 
As estreitas vinculações entre o tipo de matéria-prima, a 
quantidade disponível., os potenciais futuros, as opçees téc
nicas e a estrutura da demanda do mercado levam também a f O!, 

mas de integração que vão da floresta até o produto de cons~ 
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mo final. Esta integração se dá não só em n!vel regional 
como nacional e mesmo internacional. 

As indústrias de pasta consumiam, em 1961, em ní
vel mundial, cerca de 24% da matéria-prima madeira (Tabe
la III-1). Os dados que se seguem são suficientes para 
dar uma idéia da sua importAncia na fabricação de pasta e 
da tend~ncia, que prossegue, de reduzir a quantidade de 
matéria-prima madeira. 

Madeira 
Outras fibras 
Papel velho 

1961 1963 

93,9% 
[ 6,1% 

75,~ 
5,~ 

18,0% 

Em valor é a madeira usada na produção de pastas 
que ocupa o primeiro lugar, embora os paináis estejam a
presentando, nos últimos anos, o maior crescimento relat.!, 
vo. 

TABELA III-3 
Estimativa do valor da produção mundial dos princi~ais 
produtos de origem ~lorestal (1.000 milh~es de USS) 

1960 1965 1970 1971 

Madeira elaborada m 12,9 15,4 18,4 20,0 
Painéis de madeira 3,0 4,7 7,2 8,1 
Produtos de pasta 13,2 17,1 23,8 25,2 
Outros produtos de ma 
d eira - (d) 5,9 7,6 9,0 9,3 

TOTAL 35 ,o . 44,8 58,4 62,9 
(a) madeira . serrada, pranchas para caixotes, travessas, 

compensados, folheados 
painéis de partículas, pa.ináis de fibras 
papel e papelão 
lenha, madeira para minas, postes, estacas. 

FONTE: Yearbook of Forest Products. FAO, 1973. 
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A estrutura de o~erta e de consumo da madeira 

vem passando por grandes modificaç~es em virtude, pria 

cipalmente, de prpblemas de escassez e de custos o 

consumo de resíduos generalizou-se; foram desenvolvidas 

tecnologias que favoreceram o uso de latif611as(as quais 

passaram a ser aproveitadas cada vez em maior quantidade); 

a produção da pasta com madeira proveniente de planta-

tions de ess~ncias de crescimento rápido. 

Por outro lado, verifica-se uma especiali

zação geográfica das indústrias em função das matérias 

primas utilizadas (tipos de fibra, papáis vel.hos,etc.) 

e da demanda doe mercados locais, como será anali

sado nos capítulos que se seguem. 

Achamos útil, como primeira aproximação, a

presentar a produção mundial de madeira e derivados 

de 1962 a 1971 para, em seguida, abordar a de

manda através de alguns exemplos (Tabela Anexo III-A 

e Tabela Anexo III-B). 
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Fig. 111-1 

EVOLUÇÃO PERCENTUAL DA PROOUCÃO OE MADEIRA, CELULOSE 
E PAPEL POR CLASSE ECONÔMICA 

QUANTIDADE MUNDIAL DE MADEIRA 
-~ EXTRAIDA 

LOOO nt"'( r) l .OOOtn 

PRODUCÃO MUNDIAL DE 
CELULOSE 

1.000 t n 

196 2 1964 1966 1968 1970 1971 

PRODUCÃO MUNDIAL. OE PAPEL 

" . . 

:·· .·. Jl , {{1:{{~ >>. \11W 1 li 
.. .. ,\ ; ( 

:(1 
1 

1962 1964 1966 1968 1970 1971 

Fonte ' Yearbook of Fores! Productos 
FAO 1973 Roma 

2. Consumo e demanda da madeira 

1962 1964 1966 1968 1970 1971 

ruIDill Classe Econômica 1 

- Classe Econômica li 

[/ {{I Classe Econômica 111 

r:madeira roliça 

1971 - t'nd ice IOO°lo 

A produção de celulose, no presente estágio tecno- . 
16gico, se encontra de tal forma associada à madeira como 
matéria-prima e de tal forma vinculada à localização dos 
centros de produção que o seu estudo se impôs. 
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Não bastou a constatação das áreas produtoras, 
pois se verificou que, além da ampliação e mesmo deslo
camento das áreas vinculadas à celulose, está ocorrendo, e 
com nitidez, uma reestruturação destas em funação de no
vas conjuntures econômicas. O panorama da economia mun
dial em termos da madeira disponível no momento e, prin
cipalmente, a que estará disponível dentro de uns poucos 
anos, não é fruto do acaso ou de empreendiment_os isolados. 
Decorrendo de análises globais, interessando ao modo de 
produção capitalista, a produção está sendo orientada e 
organizada segundo objetivos e interesses que de um lado 
envolvem os países capitalistas "desenvolvidos" e de ou
tro, os países "subdesenvolvidos". 

Deixando de lado, pelo menos no plano mundial, a 
importância da floresta na manutenção do equilíbrio ecoló
gico no que concerne à produtividade das terras agrícolas, 
disponibilidade em água e preservação da fauna, o que nos 
interessa é a madeira -- como matéria-prima industrial. 

Alguns aspectos essenciais podem ser destacados: o 
emprego da madeira como matéria-prima está vinculado no 
tempo à própria história do homem; o seu uso e o de seus 
derivados é universal e se relaciona com as economias em 
todos os seus estágios de desenvolvimento; o grande au
mento da demanda e a existência de enormes reservas mun
diais inexploradas, e ainda o fato de ser um recurso natu
ral renovável. 

A tend~ncia geral é de ampliação do consumo no m~ 
do todo: de 1951 a 1961 a quantidade de madeira industria
lizada anualmente aumentou em cerca de 25% (2,5% ao ano ) 
e previu-se que o aumento entre 1961 e 1975 seria de 45 ~ 
(cerca de J,2% ao ano). No início da década de sessenta, 
ainda 85% do volume da madeira de obra e de indústria pro
vinha dos países das regiões temperadas do Hemisfério Nor-
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t e (principalmente de coníferas), enquanto 75% do volume da 
maàeira usada como lenha se originava das florestas de lat! 
fólias tropicais e subtropicais da América do Sul., 1frica 
e Ásia (menos o Japão). 

O interesse crescente pelo .aproveiramento das lat! 
f6lias se explica facilmente. Dentre os países grandes pr~ 
dutores de coníferas, os Estados Unidos e o Canadá, além de 
absorver suas próprias produções, são também importadores ; 
as florestas doa países escandinavos já chegaram ao máximo 
de produtividade; a URSS é grande produtora de madeira e 
também grande consumidora, desenvolvendo dentro de seus do 
mínios um planejamento global tendo em vista a renovação das 
florestas em função da demanda. A China, embora apresen-
tando ainda uma produção escassa, está empreendendo grandes 
projetos de florestamento tendo em vista uma futura auto-
suficiência-. 

Os levantamentos da FAO advertem sobre a impossi
bilidade das regi~es produtoras atenderem a demanda atual e 
principalmente a futura. Já se vem sentindo escassez na 
oferta de madeira no plano mundial e as previs~es indicam 
uma duplicaçlio da demanda entre 1975 e o ano 2.000. Já pa
ra 1975 estava previsto um déficit para a Europa da ordem 
de 80 milhões de metros cúbicos e de 50 milhões de metros 
cúbicos para os Estados Unidos. 

O aumento do preço da madeira na década de 60 refle 
te esta escassez. Entre 1960 e 1968 o preço cresceu 4.344 
por cento no mercado mundial, enquanto o aumento do dólar 
neste período, no Brasil, foi de 2.109 por cento (GUIMARXES, 
1974). 

Não s6 se constata a ampliação do consumo, como 
modificação de sua estrutura, podendo-se destacar, num 
forço de generalização, que decresce progressivamente 
manda da madeira bruta em favor da demanda de produtos 

a 

~s

a de -
in-
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dustrializados, como aglomerados, compensados e papel. 
O consumo de lenha tem-se mantido estacionário no conjunto, 
pois, apesar de estar decrescendo muito rapidamente nos pa! 
ses "desenvolvidos", ainda tem aumentado nos países "sub.;_ 
desenvolvidos". Entre os anos de 1955/1957 e 1960/1962,coQ 
siderando 1956 como ano base, a variação observada no cons~ 
mo foi a seguinte: 

madeira para construção e indústria ..•• +79,62 
+ 0,37 madeira para lenha .•...•....•••.•••••• 

Como 
aquela que é 

do a lenha. 

TOTAL •••••••• 
1 

+79,99 

madeira roliça ,é considerada geralmente toda 
consumida sem transformação industrial, incluiQ 
Seu uso em forma bruta se prende à construção , 

principalmente de casas e instalaç~es rurais, onde á essen-
cial como estrutura, e também para estruturas de sustenta-
ção de concreto, postes de transmissão e em minas de carvão. 
Não é preciso entrar em maiores explicaç~es para justificar 
que seja este o único tipo de madeira para o qual não se pr~ 
vê expansão de consumo apesar de persistir a sua importân-
cia nas construções rurais tradicionais e nos países grandes 
produtores de carvão, que, como a URSS e a China, ainda man
têm, em larga escala, formas de exploração não mecanizadas 
nas minas. 

Dada a sua condiç~o de consumo sem transformação in 
dustrial, os dados referentes à madeira roliça, como aliás 
também os de lenha, não oferecem nenhuma precisão podendo-
se dizer o mesmo das previsões. Apesar da imprecisão esta-
tística, é certo que ainda é extraordinária a quantidade 
de madeira usada para fazer fogo: corresponde à metade do 
consumo total mundial. E um setor em que as diferenças re
gionais são muito acentuadas, apresentando um visível declí
nlo de consumo nos países adiantados e uma estagnação nas re 
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giÕ~s atrasadas, se se levar em conta o enorme crescimento 
, 

populacional destas areas. 

TABELA III-4 
Consumo de lenha - 1960/1962 e 1975 (estimativas) 

Milhões de tonelada.E Variação 1961/1975 

1960/62 1975 1961 = 100 

Europa 108 74 69 
URSS 

,. 
101 80 79 

América do Norte 46 34 74 
América Latina 192 220 114 
África 183 246 135 
Ásia e Pacifico 458 545 119 -

T O T A L 1088 1199 110 

FONTE: Le Bois ••• , FAO, 1967. 

O crescimento populacional ocorrido no período to!: 
na muito mais significativa a estagnação ou o pequeno aumen. 
to no constuno das madeiras em estado bruto. A madeira se 

torna cada vez mais matéria-prima para uso da indústria, 
principalmente sob a forma de papel e papelão e de painéis 
de todo tipo, cujo valor é mais alto quando se considera o 
volume de matéria-prima empregado. 

TABELA III-5 
Valor de produtos de madeira (a preços constantes - média 
de 1960). Bilhões de dólares . 

Madeira serrada 
Painéis 
Produtos de celulose 
Madeira roliça 
Lenha 

TOTAL 

~ previsão 

1960/62 1975 • 

13,7 
2,6 

12,9 
1,6 
4,4 

35,2 

16,9 
6,5 

27,1 
1,6 
4,8 

56,9 

FONTE: Le Bois ••• , FAO, 1967. 
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O aumento do consumo de madeira para indústria se 
dá nos países de economia mais avançada, graças à utiliza
ção de novas tecnologias e um decorrente aumento de produti 
vidade, a qual tem como resultado a redução do volume da m~ 
téria-prima bruta em relação ao volume do produto acabado , 
ao mesmo tempo que há um progressivo aumento da produção f! 
nal. Este aumento se deve em boa parte à demanda de madei
ra para celulose que ocorre na Europa e na América do Nor
te, pois a demanda de madeira para uso em minas só tem de
crescido (Tabela Anexo III-C). 

O consumo da madeira na América Latina é, no momen
to atual, de aproximadamente 1,2 m3 por ano, per capita, o 
que se aproxima da média mundial, porém esta quantidade é 
fortemente influenciada pelo uso da lenha (85%). Conside-
rando s6 a madeira industrial, ele passa a ser a 
ce do consumo mundial per capita. E este consumo 
trial só é possível graças a um déficit de produtos 

meta
ind us
flores-

tais em sua balança de comércio exterior, ou seja, muitos 
países da América Latina são importadores de madeira indu~ 

trial (Los Bosques •• , 1972). Da madeira usada como com
bustível mais de 90% é constituída por latifólias. 

O aumento da demanda nos países "desenvolvidos" le 
vou, de modo geral, a um maior aprov.ei tamente das florestas 
pelo uso do material de desbaste para fabricação de celulo
se, ou seja, todo um processo de utilização mais intensiva 
da matéria-prima. Outro fato a considerar nos Últimos decê 
nios é a utilização progressiva de essências de latifólias 
existentes nos países temperados, como também a intensific~ 
ção da importação de madeira das regiões tropicais e aubtr~ 
picais: os mais importantes fluxos iniciais provinham da 
~frica Ocidental e das ilhas do Sudeste Asiático, e apenas 
recentemente, países da América do Sul, principalmente Bra
sil e Chile, passaram a participar deste intercâmbio. 
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Esta ampliação da demanda está repercutindo direta
mente nos países "subdesenvolvidos" , localizados, - em sua 
maioria, em zonas tropicais e intertropia:ais, ricos em flo-

) 

restas naturais e apresentando condições ecol6gicas espe-
cialmente favoráveis à formação de florestas artificiais h~ 
mog~neas, de rápi_do crescimento, tanto de resinosas como 
de latifólias. 

Outras constatação importante, já abordada no capí
tulo anterior, é a tend~ncia geral do mercado internacional 
de negociar, de prefer~ncia, co~ produtos já industrializa
dos, ainda numa primeira fase de industrialização. Como coB_ 
seqüência ocorrem modificações na distribuição geográfica 
das indústrias que utilizam madeira como matéria-prima. No 
caso brasileiro já não se trata apenas de uma tendência ge
ral, mas do próprio esquema que tem norteado a industriali
zação do país na última década. 

Retomando a idéia de que o crescimento da demanda 
se relaciona diretamente com a renda, como esta tem cresci
do muito mais rapidamente nos países "desenvolvidos" do 
nos "subdesenvolvidos" (l), o mesmo acontece com o ritmo 
da demanda global. A madeira se enquadra dentro desta ob
servação de ordem geral e sã.o os países "desenvolvidos" os 
que mais aumentam o seu consumo, embora numa relação indi
reta com seu crescimento populacional, enquanto nos países 
menos desenvolvidos, apesar de, no mais das vezes, serem os 
mais ricos em reservas florestais, o consumo não acompanha 
o crescimento populacional. 

Um trabalho da FAO, que data de 1967 (Le Bois • • • 
1967) e que faz o inventário minucioso da situação da madei 

(1) Trata-se, evidentemente, de uma situação relativa entre 
países ricos e países pobres. 
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ra nc mundo desde 1950, com projeç~es até 1975, serviu de 
apoio para muitas das afirmativas, e foi a partir dele que 
chegamos a uma série de colocações mais amplas. AJ.iás, t.2, 
dos os demais trabalhos sobre o assunto a que tivemos ace~ 
so, nacionais e estrangeiros, baseiam geralmente suas est_!! 
tísticas nesta mesma fonte, atualizando os dados com Anuá
rios Florestais da FAO. 

O estudo referido, ao expor claramente que a evol~ 
ção do setor de madeira no mundo oferece perspectivas ex
cepcionais para o comércio de exportação dos países po-
bres, na medida em que há um inter-relacionamento progres
sivo entre os países no que concerne à madeira e produtos 
derivados, preconiza que o planejamento dos reflorestamen
tos e das implicações de indústrias de origem florestal s~ 
ja feito em pl.ano mundia1. 

A política econômica brasileira, no que tange à 
agricultura, se encaixa plenamente dentro desta concepção, 
na medida em que é chamada a aumentar sua produção destill!!: 
da à exportação, de modo a compensar o enorme dáfici~ da 
balança comercial. Aliás, podemos falar em novas formas 
de agricultura e de novos produtos de exportação, pois em 
todas as fases da economia brasil.eira a agricultura tem a! 
do a maior fornecedora de recursos, ou seja, é às custas 
da exportação de produtos agrícolas que se deu o crescime,a 
to do país e inclusive as fases iniciais de sua industria
lização, reforçando embora a sua dependência em relação 
aos países centrais. A receita da balança comercial bras! 
leira sempre teve na agricultura o seu principal sustentá
culo. 

Sendo a produção de madeira um setor que por sua 
própria. natureza exige um planejamento a longo prazo, a 
FAO utilizou como fonte estudos nacionais ·e regionais, a! 
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guns mais precisos e outros menos (l). Oe pa!eea europeu.e, 
o Canadá, Estados Unidos e URSS, todos eles tradicionalmen
te ligados ao uso da madeira, t&m estudos melhores. Apesar 
de incompletos e insuficientes, ..os . ~ados concernentes às 
diferentes regiUee do globo permitem a avaliação da produ-
çfio e dos níveis de consumo até 1975, poie,considerando que 
o intercãmbio da madeira e dos derivados interessa em plano 
universal., nenhuma região poderia ser omitida. As estatís
ticas que oferecem, representam dados manipulados visando a 
atualizaçao das séries em função de mudenoas demogrificae e 
eoonôm:l.cas: renda por habitante e preço da madeira e doa d,! 
rivadoa (comparando-os, inclusive, com o dos produtos aubs
ti tutivoa). 

Alguma.a coneideraçees de ordem geral se imptsem: o 
consumo de lenha, que isoladamente ainda constitui o maior 
volume de madeira consumida no mundo, cresce lllQito pouco ºº!! 
parativamente aos outros produtos de origem florestal; a ma -deira serrada aumenta pouco, enquanto o papel, os compensa-
dos e painéis apresentam um consumo de forte progressão. A 
madeira tende cada vez mais a se tornar um bem de consu
mo industrial, conforme as proje9tses indicam na Tabela An,! 
xo III-B e III-C. 

As projeçUes apresentadas pela FAO ao propor a ren
da. como a variável mais importante a influir no consumo dos 
produtos originários de madeira, consideram que as varia
çUes de preço são de importAncia secundária principalmente 
em se tratando de um período bastante longo. A realidade 
se mostrou diferente, pois o aumento do preço doe produtos 
de origeo florestal tem sido brutal no decorrer dos últimos 

(l) Chamamos a a.tenção para diferenças estatísticas entre 
as Tabelas Anexas III-A e III-B, ambas de trabalhos pu
blicados pela FAO. Permitem avaliar, no entanto, pelas 
diferenças entre produção e consumo, a importAncia doa 
fluxos dos diferentes produtos. 
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anos~ E é este enorme aumento de preço que se deve vincular 
o recentemente renovado interesse dos países grandes consu
midores (de renda alta) pelas potencialidades de produção 
'dos países de baixo consumo. Por outro lado, cabe observar 
desde logo que o aumento de renda leva a formas mais sofis
ticadas de consumo e faz com qué seja cada vez menor o con
tato do consumidor com a matéria-prima original, na medida 
em que a evolução tecnológica, na sua permanente capacidade 
de renovação, associa e mistura matáriae-primas de origem 
diversa. 

Em resumo, a demanda global á uma resultante da so
matória das diferentes modalidades de uso. Cada categoria 
tem, como procuramos rapidamente mostrar, um ritmo de cres
cimento que varia de lugar para lugar em função de fatores 
diversos, como seja a renda (a enorme expansão que caracte
~izou as economias capitalistas desenvolvidas no após-guer
ra levou a um espetacular aumento de consumo de mat4riaa
pr1mas, em geral, e da madeira, em particular), crescimento 
demográfico, preço, reservas existentes, etc. 

TABELA III-6 

Previs~es de crescimento do consumo mundial de madeira e de produtos de madeira 
1960/62 e 1975 

J41lhtsee de 1960/62 1975 Crescimento de 1961-75 . 
unidades Volume Indice(l961=100 

Produtos de madeira 
madeira de serraria m3(s) 346 ,20 427' 30 81,10 123 
pastas ton 77,50 161,90 84,40 209 
painc$is m3(s) 30,50 75,80 45,30 248 
madeira roliça m3(r) 188,00 185,00 . -3,00 98 
~ m3(r) 1.088,00 1.199,00 111,00 llO 

PONTE: Le Bois ••• , FAO, 1967. 
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Ae tendtncias do consumo mundial conduzem a uma •'
rie de consideraçtJes. Primeiro, a demanda de madeira tende 
a aumentar muito; segmido, está em processo uma profunda 
modificação na forma pela qlf&l se dá o consumo, • teroeire, 
tanto em volume como em rit~o, são oa produtos de celulose 
os que mais crescem. 

Estas conetataçUes levam às seguintes conclusUee : 
primeiro, está se modificando a estrutura da oferta no sen -tido de se adaptar em qualidade e quantidade à estrutura da 
demanda, e segundo, como muitos dos paísea em que mais ores -co o consumo não diep!em praticamente de mat4r1a-prima (ca-
so do Japão) ou não têm condiçUes de aumentar muito sua pr,2_ 
du9ão (caso da Europa Setentrional e do Noroeste) está em 
andamento uma reorganização da distribuição geográfica de.e 
áreee produtoras de madeira, ~á tendo em vista as caracte
rísticas da demanda industrial. 

No Brasil o consumo at' o momento atual tem-se ba
seado nas florestas naturais e a demanda futura se baseia 
nas plantadas. Como estas, na sua quase totalidade, s4 es
tarti.o em condic;tses de ser aproveitadas a partir des pr'Xi
moa anos, tem havido no mercado uma falta de madeira que 
atinge vários setores, como o da construc;ao civil, fábricas 
de compenaadca e indústrias de papel. !: grande a especu
lação de preços, favorecida pela demanda externa de madeira 
bruta e de madei1 .. a industrializada, eapecul&c}!O esta que s6 
tenderá a diminuir quando os plantios estiverem em condioO'es 
de serem utilizados, e desde que .haja uma politica que fav_g, 
raça o abastecimento e a vinculação cGm o mercado interno • 
Diante da carklcia mundial de madeira, corre-se o risco de 
que esta especulaç!o seja atá exacerbada. En'tre 1964 e 
1975, o preço do eucalipto posto em fábricas de celulose 
multiplicou-se 35 vezes. 
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TABELA III-7 
Consumo de produtos florestais no Brasil-

Unidade 1967 1975 * 1985 * 
Madeira serrada: 3 Coníferas 1.000 m3 2.586 4.050 4.500 

Latif óliae l.000 m 2.900 4.950 ll.~00 
Compensados e lruninas l.000 m3 400 620 20 
Chapas mad.aglomerada 1.000 t 23 325 l.Oôo 
Chapas fibras 1.000 t 70 220 730 
Papel: 

Jornal 1.000 t 200 359 800 
Outros 1.000 t 808 l.539 3.200 

Ma.doira Roliça 1.000 m3 3.200 4.000 5.000 
Lenha e carvão 1.000 m3 120.000 124.000 lll.000 

* Estimativa. 
FONTE: Convenção Nacional da Indústria Brasileira, 1970, 

A Tabela III-7 ilustra o aumento da demanda interna, 
porém esta é insignificante, mesmo considerando-se o incre-
mente maia otimista, 

Consumo de madeira (l.000 m3) em 1975 (estimativa) 

Madeira serrada 
Compensados,painéis e lA.minas 
Madeira roliça 

M'l.UldO 

427 .300 
60.100 

185.000 

Brasil 
9.000 
J.-OGO 
4.000 

2,10 
O,Ol 
0,02 

A produção de lenha se concentra nas Regitses Sul, 
Nordeste e Sudeste, nos estados que displem ainda de algum 
recurso florestal e que, evidentemente, apresentam uma de
manda que justifica esta produção, já que ~e trata de produ 
to de baixo valor, não comportando transporte à distln-
cia (Fig. III-2). O valor do metro cúbico de lenha ' apro
ximadamente cinco vezes menor do que o do carvão vegetal e 
mais de 12 vezes menor do que o da madeira (Anuário Estati,! 
tico da FIBGE, 1974). 



t 19. 111-2 
PRODUÇÃO DE MADEIRAS EM GERAL LENHAS E 
C l\RVÃO VEGETAL SEGUNDO AS GRANDES REGIÕES 
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Ao comparar estes dados de 1973 com as previstses da 
FAO, observa-se que o consumo de modo geral aumentou mais 
rapidamente do que o previsto? mas que a mudança qualitati
va não está se dando no ritmo esperado, isto á, apesar do 
crescimento do setor industrial, a estrutura da demanda con -tinua a mesma • 

.Até 1954 o carvão vegetal era principalmente de 
uso residencial, porám já em 1964 a situação tinha se inver -tido e mais de 80% era usado na indústria. Nesse mesmo ano, 
80% da energia do país provinha do uso da lenha, sendo que 
60% era de matas naturais (VICTOR e MONTAGNA, 1970). Oiten
ta por cento do carvão vegetal é produzido no Sudeste, qua
se todo em Minas GerE4is, e é consumido aí mesmo pelas side
rúrgicas. Em São Paulo, ainda em 1974, o carvão vegetal 
co11sumido pela.e siderúrgicas ( COSll1 e iliperti) provinha 
da exploração de matas naturad.a. Cerca de l.l' (650 mil e!. 
toros/ano) da produção estadual de eucalipto ainda .. eram 
~ados como carvão siderúrgicoy destinando-se principalmea 
te ao Es·tado do Rio (Programação Plurianual de Refloresta
mento, 1974). A previsão é de que nos próximos anos as si
derúrgicas irão, gradativamente, abandonando o uso do car
vão vegetal como combustível, por questles de preço, pois 
as indústrias de celulose pagam em geral o dobro das side-
rúrg:l.cas e tambám porque é esta a orientação dos órgãos go
verna.mentais. O IBDF, no início de 1975, determinou que 
as indúe"trias siderúrgicas apresenta.asem um plano integrado 
floresta-indústria de modo a, no prazo máximo de 10 anos, 
terem condiçUes de se abastecer de carvão vegetal provenie!! 
te de florestas próprias, plantadas ou naturais manejadas , 
numa baae mínima de 50 por cento. Como esta portaria foi 
baixa.de de comum acordo com o CONSIDER (Conselho Nacional 
de Siderurgia), ficou estabelecido que as empresas que nl.o 
ti verem aprovados seus pro je·tos de reflorestamento ou leve,a 
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tamentos de trabalhos de silvicultura terão seus registros 
suspensos. O maior consumo de madeira para outros fins 
foi fortemente influenciado por iniciativas governamentais 
nos setores educacional (Movimento Brasileiro de Al!abeti
zação e ampliação da rede oficial de ensino, aumentando o 
consumo de papel) e habitacional (Banco Nacional de Habit~ 
ção, promovendo a construção civil). 

No Estado de São Paulo já se começou a sentir, de~ 
de 1967/68, a participação do material lenhoso provenien
te de florestas artificiais, quer diretamente no mercado , 
quer indiretamente como insumo previsto para unidades in

dustriais em implantação. Este material não existe em 
quantidade e em qualidade suficiente, pois geralmente re
sulta dos primeiros desbastes. Até mais ou menos 1973 o 

, 
mercado para este material era bastante indefinido, porem 
cada vez mais vem se consolidando, quer para uso em 
tradicionais como em áreas de uso não convencional. 

, 
are as 

O Instituto Florestal, considerando o destino glo
bal de matéria-prima do Estado, faz as seguintes previsões. 

TllELA III-8 
Destino da madeira em são Paulo - P.reviaõea para 1980 

G 
.. 
e n e r o 8 

Destinações 
Eucaln>tua epp ~ app 

~ sobre o Oferta em 1980 ~ sobre o Oferta em 1980/ 
total em et (1) total m3 (1) 

Papel, celulose e cha-
85" 11.220.000 6~ 1.620.000 pa de !ibras 

Siderurgia 5~ 660.000 - -Madeira serrada 5~ 660.000 40% i.oao.ooo 
Poste, dormente 4% 528.000 - -
Lenha 1% 132.000 - -

TOTAL icm 13.200.000 10~ 2.100.000 

(1) ?Teste caso foram computadas também as plantações de Eucalyptus spp e ~ spp 
"residuais. 

FONTE: Programação Plurianual de Reflorestamento de São Paulo, I. F., 1974. 
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De modo geral a produtividade das florestas brasilei
ras é baixa quando comparada com as de outras regiões, o que 
se relaciona com as condições de exploração. Um estudo econ,2 
mico dos empreendimentos madeireirqs (GUIMARÃES, 1974) nos ª! 
tados da Região Sul, j,J:ldi'C~ou que 7% destes empreendimentos si> 
excelentes, comparáveis aos mais desenvolvidos da Europa; 20% 
são bons, porém precisam se adequar melhor, com vistas ao mer 

~ -
cado internacional; ~ 30% das indústrias estudadas servem ape-
nas paz-a abastecer parte do mercado interno e os demais 43% -sao empresas totalmente deficientes. 

O consumo da madeira para celulose não parou de cres
cer e, considerando a produção futura prevista, os incremen
tos da demanda serão enormes, localizando-se principalmente 
no Centro~ul do País, região onde estão instaladas ou proje
·cadas ampliações e novas instalações de unidades industriais. 
Passou-se a considerar que haveria déficit na oferta da maté-- , , 
ria-prima, parecendo no entanto que tal nao ocorrera nos pro-
ximos anos, dado o inicio de produção do plantio com est!mu-.. 
los fiscais. Considerada a demanda futura para atender a pro 
dução de pasta mecânica e celulose, conforme a programação e~ 
tabelecida até o ano de 1985 pelo Programa Nacional de Papel 
e Celulose (l) e a projetada para os anos seguintes, coloca~ 
se de imediato o '.[>roblema do abastecimento em matéria-prima 
(Tabela Anexo III-D). 

Em torno da interdependência entre os projetos de pl~ 
tio e a produção de celulose, no Brasil e no mundo, é que se 
evidencia o caráter complementar que a indústria brasileira 
tem em relação à dos países ricos, grandes consumidores. 

Já se plantou nos Últimos anos um grande número de ~ 
vores e algumas destas florestas já estão em condições de so-

(l) O Programa é parte integrante do II ?la.no Nacional de De
RAnvo1vimAntn~ 
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frer os primeiros desbastes, isto é, de entrar em fase de pro
dução. Alguns desses maciços já foram implantados visando int~ 
gração com o setor de papel e celulose. Os mais diferentes ti
pos de integração estão .S&r-V&rificando, sempre dentro de uma 

. ' 
situação que pressupõe uma grande concentração de recursos eco 
nÔmicos e f i nanceiros. Uma integração ascendente, em alguns 
casos, e descendente, em outros, desde a produção de matéria -
prima até a de produtos semi-elaborados e de produtos acabados. 
Tem-se, por exemplo, o caso da Klabin, que realizou a integra
ção vertical, passando do produto acabado (o papel) até a mat~ 
ria-prima (plantio de árvores); o da Plantar e da Jari Flores
tal, a primeira em São Paulo e a segundo na Amazônia, que ini
ciando com grandes reflorestamentos partiram para fabricação 
de celulose e papel; a Companhia Vale do Rio Doce, tradicio
nal reflorestadora que, num processo evidente de diversifica~ 
-çao, se associou a empresas japonesas de celulose. 

Todos os setores industriais que usam a madeira como 
Datéria-prima cresceram muito na década de 60 e as previsões 
indicam wn crescimento mais acelerado ainda. Este crescimento 
não está l'.l'evisto apenas no que tange ao consumo de todos os 
tipos de papel, como também o de compensados, aglomerados, po
dendo chegar a constituir unidades combinadas de produção. 

~ importante ressaltar- que este aumento do consumo in
terno já se relaciona à demanda internacional. O crescimento 
do setor de celulose e papel está sendo planejado em função de! 
ta deinc'lnda externa e provavelmente o mesmo ocorrerá com os de
maifJ setores. Coloca-se, portanto, dentro do modelo de indus
trialização para exportação, sem ter a retaguarda de um signi
ficativo mercado consumidor interno. Sujeita-se às oscilações 
de demanda e dos preços do mercado internacional, oscilações 
estas que, infelizmente, não demoram a se fazer sentir. Não é 
nosso propósito acompanhá-las, porém não deixa de ser elucida
tivo o fato de que no próprio decorrer do período em que este 
trabalho estava em elabora.ção passamos por fases opostas. Nos 
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anos de 1972 e de 1973, o mercado madeireiro, estimulado pela 
exportação e secundariamente pelo consumo interno, atravessou 
um momento de excepcional prosperidade que resultou numa alta 
de preços e na instalação de numerosas novas indústrias, se
guindo-se a forte recessão de 1974 e 1975 como conseqtiência 
da retração deste mesmo mercado externo. Situações como esta 
levam ao fechamento de pequenas empresas e sua substituição 
por grandes madeireiras estrangeiras que programam empreendi
mentos capazes de concorrer em qualidade e preço com os maio
res negociantes do setor: Canadá, URSS, Países Escandinavos • 
Esta forte valorização no mercado mundial das matérias-primas 
brutas e intermediárias e a estagnação e/ou depreciação que 
se seguiu não foram específicas da madeira e da celulose, uma 
vez que caracterizou os mais variados produtos e, como sóe a
contecer, os maiores prejuízos recaíram sobre as economias de 
pendentes. 



HBBLJ. ilBXD :III-.A 
Produç:O 111U1dial de madeira e derivados por classes econômicas 

Classes 1 Quantidade de Madeira de obra Serraria ! Painéis 1 1 P!J>el e Pape-.Ano EconÔm! madeira extra! e de indústria Jle •ad•ir~ 1 Jle ·ouii'i.8-tlbràà . Celulose 1 

da (l.000 113)- (1.000 1113) ( l.000 1113) (1.000 t.11.) 

1 

la.o 
ºªª ( s) (l.000 m ) (1.000 t.111~ (1.000 t.11.) . (r) (r) 

1 

1962 I 722.059 592.353 146.759 18.152 4.151 57.885 68.621 
II 780.705 100.630 24.700 1.079 1'8 947 2.959 

III 575.147 )41.990 135-684 3.225 709 6.517 9.183 
Jlundo 2.077.911 i.034.973 339.798 22.455 5.018 65.348 80.760 

1964 I 747.136 629.805 199.606 23.404 4.908 67.538 78.324 
II 829.645 114.351 27.199 1.450 190 1.280 3.528 

III 619.119 366.169 143.060 4.087 1.000 6.841 l0.233 
Jlundo 2.195.900 i.112.325 369.865 28.941 6.098 75.660 92.085 

1966 I 768. 540 662.768 204.278 28.512 4.856 75.477 88.697 
II 872.811 125.311 29.590 1.947 238 1.696 4.154 

III 615a53 366.065 140-742 4.988 l.217 8.025 11.809 
Jlundo 2.256.504 1.154.144 374.610 35.447 6.311 85.199 104.660 

1968 . I 762.442 673.212 215.739 34.819 5.435 83.125 96.890 
II 917.979 140.526 31~956 2.7i3 300 1.912 4.780 

III 633.150 389.326 145.353 6.002 l.424 9.133 13.418 
Mundo 2.313.571 1.203.064 393.048 43.534 7.159 94.171 115.088 

1970 I 789.329 713.819 216.003 40.311 5.813 91.990 107.194 
II 969.809 158.195 36.548 3.571 364 2.257 5.838 

III 645.096 400.554 152.387 7.240 1.691 10.089 140847 
llundo 2.404.234 1.272.568 404.938 51.122 7.868 104.335 127.879 

1971 I 801.825 731.383 225.584 46.012 6.184 91.188 106.780 
II 991.908 165.058 37.186 4.017 425 2.450 6.130 

III 650.320 403.064 155.946 8.038 1.783 l0.513 15.603 
Mundo 2.444.053 1.299.505 418.716 58.067 8.392 104.151 128.513 

r • •adeira roliça 
• • •adeira serrada 

~· s Ver os países correspondentes às Classes EoonÔ11ioaa no Anexo II- B 

!Q!!!s Tabela organisada o!. dados do Jearbook o! Forest Produots. Roma, FAO, 1973· 



TABELA ANEXO IIl-8 
Consumo da madeira no mundo (milhões) 1960/62 a 1975 (estimativas) 

l"ladaira Paináis Pasta Madeira Total 

Serrada Roliça InduetrializadQ Lanha 
m3 m3 ton. m3 

.1960/62 1975 1960/62 1975 l960/62 1975 1960/62 

Europa 78,31 83,30 8,41 22. 60 ' 22,87 50,60 36,60 

U.R.5,5. 99,72 111,00 2,24 14,40 3,47 15,00 67,30 

Amárica do No1· t1 94,37 107,90 16,25 26,00 37,37 56,40 18,60 

Amárica Latina 12,39 24,70 0,52 l,90 2,66 6,90 8,50 

Arrica 4,05 7,50 0,37 1,10 0,90 2,50 13,30 

Aaia e Pac!f ico 57,33 B8,90 2,75 9,80 10,20 30,50 44,10 

TOTAL MUNDIAL 346,20 427,30 30·,50 75,80 77,50 161,90 lBB,00 

fonte: La Boia: (volution et perspectivas mondiales. Roma, FAO, 1967. 

* O total industrializado inclui outras formas da uso 

** Não sa tem o dado, 

TABELA ANEXO 111-C 

Consumo de madeira na Europa, U.R,S.s., Estados Unidos a Japão 

m3 

1975 .1960/6'! 

23,80 246,70 

60,00 249,70 

11,00 308,70 

12,10 38,70 

16,50 23,50 

61,80 176,00 

lB5,00 1043,00 

Mi?.hÕas de matroa cúbicos de madeira roliça ou equivalente 
1913 1925/29 1935/38 1950 1960 1970 1975 

Europa 

Madeira da obra a 
industrial 13B 153 173 169 245 350 
Lenha 136 144 129 118 108 93 

TOTAL 2'7.C 297 302 287 353 443 

u.R.s.s. 
Madeira da obra e 
induatral 67 130 158 245 310 
Lanha 55 97 105 101 80 

TOTAL 122 227 263 346 390 

Estsdoa Unidos 
Madeira de obra e 
industrial 264 240 185 290 302 347 376 
lanha B5 120 57 32 28 25 

TOTAL 264 325 305 347 334 375 401 

Japão 

Madeira de obra e 
industrial 13 21 26 59 101 
Lenha 51 40 31 16 12 

TOTAL 64 61 57 
~ 75 11-. 

1975** J960/6, 

107. 91 

100,91 

46,lt 

192. 41 

182, 71 

457, 6( 

D88,0I 

2000 

5BB 

15 

603 

fonte1 Naçoea Unidaa/f AO 
· Observação: foram utilizadas como fontes primárias ministérios e órgão s espacializados dos raspec

tivoa pa!aee. 

m3 

1975 

74,00 

ªº•ºº 
34,00 

20,00 

246,00 

545,00 

1199,00 



TA.BELA ANEXO III-D 
Projeção das necessidades de madeira para suprimento do consumo interno de celulose e pasta mecânica 
e da disponibilidade teórica. 1974/2000 (em 1000 esteres sem casca ou lCOO m3). 

FIBRA LONGA FIBRA CURTA T O T A L 
A!-: O 

Necessid. Dispon. Saldo Necessid. Dispon. Saldo Necessid. Dispon. Saldo 

1974 4.220 700 - 3.S20 4.800 2.000 .. 2.800 9.020 2.700 - 6.320 
197S 4.630 1.600 - 3.030 S.400 4.100 - 1.300 10.030 S.700 - 4:330 
1976 S.090 2.600 - 2.490 S.9SO s.ooo - 9SO 11. 040 7.600 - 3.440 
1977 S.S20 3.900 - 1. 620 6.680 6.800 - + 120 12.200 10.700 - 1. soo 

1978 6.120 4.800 - 1. 320 7.380 11. 700 + 4.320 13.SOO 16.SOO + 3.000 
1979 6.730 6.SOO - 230 8.160 18.000 + 9.840 14.890 24.SOO + 9.610 
198C 7. 4 00 7.400 -.- 9.010 18.300 + 9.290 16.410 2S.700 + 9.290 
1981 8.100 8.SOO + 400 10.100 17.100 + 7.000 18.200 2S.600 + 7.400 

1982 8.900 10.SOO + 1. 600 11.150 17.000 + S.8SO 20.0SO 27.SOO + 7.4SO 

1983 9.700 11.700 + 2.000 12.500 16.700 + 4.200 22.200 28.400 + 6.200 
1984 10.600 12.400 + 1. 800 13.770 18.900 + S.130 24.370 31. 300 + 6.930 

198S 11. soo 14.900 + 3.400 lS.400 22.600 + 7.200 26.900 37.SOO + 10.600 

1986 12.300 12.600 + 300 16.SOO 21.400 + 4.900 28.800 34.000 + s.200 

1987 13.100 13.400 + 300 17.700 21. 300 + 3.600 30.800 34.700 + 3.900 
1988 14.000 13.600 - 400 19.000 20.800 + 1. 800 33.000 34.400 + 1. 400 

1989 14.900 14.300 - 600 20.300 21.. soo + 1. 200 3S.200 35.800 + 600 

1990 15.900 lS.300 - 600 21.600 21. 700 + 100 37.500 37.000 - soo 

1995 22.000 15.300 - 6.700 30.SOO 21.700 - 8.800 52.SOO 37.000 - lS.SOO 
2000 30.000 lS.300 - 14.700 42.SOO 21.700 - 20.800 72.SOO 37.000 - 3S.SOO 

FONTE: Programa Nacional de Papel e Celulose. 



CAP!TULO IV 

OS RECURSOS FLORESTAIS E . . O PROBLEMA DE SUA RENOVAÇÃO 

1. Panorama dos recursos florestais do globo 

Para melhor entender as indústrias consumidoras de 
madeira em geral e as de pasta em particular, julgamos indis -, -pensavel abordar, ainda que especificamente em relaçao ao 
nosso objetivo, as formações florestais existentes e as po
tencialidades futuras. 

Não são conhecidos com precisão os recursos flores~ 
tais do mundo. Considera-se que ocupam cerca de um terço da 
superfície terrestre e calculam-se em 1,28 bilhões de hecta
res as reservas mundiais de coníferas e em 2,46 bilhões de 
hectares as de latifÓlias. são muito mais precisos os levan - -
tamentos que se referem às florestas temperadas, quanto ao 
volume como quanto à dinâmica do uso e da substituição, do 
que os das florestas tropicais. 

Os potenciais de produção são fortemente inf'luencia-
, -dos por uma serie de fatores. Alguns sao ocasionais, como 

o fogo, as doenças e as variações climáticas que podem ~rov~ 
ca.r secas, inundações, etc. O fogo que atinge as florestas 
das regiões temperadas é sempre resultante de incêndios oca
sionais, que tendem a diminuir com os bem organizados servi
ços de prevenção e proteção. Já nas regiões tropicais, prin 
cipalmente na África e América Latina, ainda é comum a práti 
ca da queimada como forma de ampliar as áreas destinadas à 
agricultura. no que se refere a esta, exatamente o oposto 
se dá nos países de economia avançada, onde as culturas in

tensivas permitem uma redução da área das terras agrícolas 
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com um conseqüente aumento de áreas disponíveis para reflore~ 
tamente. Nos Estados Unidos a superfície florestal aumentou 
3,2 milhões de hectares entre 1943 e 1953, aumentou 10 mi
lhões de hectares entre 1953 e 1963 e prevê-se uma possibili
dade de aumento de 20 milhões de hectares até 1980 (Le Bois •• 
1967). O mesmo vem ocorrendo, embora em proporções menores , 
na Europa, o que permite afirmar que nas regiões temperadas 
a expansão da superf Ície florestal se faz à custa da retra-
ção da superfície agrícola, e que exatamente o oposto aconte
ce nas regiões tropicais, tanto nas úmidas como nas secas, o~ 
de a expansão da agricultura ainda se dá pelo desmatamento. A 
agricultura dita itinerante é responsável :pela redução anual 
de milhões de hectares de matas. Avalia-se em 8,5 milhões 
de hectares a superfície de floresta destruída na Ásia na dé
cada de 50 e estima-se que na América Latina de 5 a 10 mi
lhões de ha de mata são anualmente substituídos por culturas. 
A :proporção de matas destruídas sempre é muito maior do que a 
parte aproveitada, e isto continua acontecendo no Brasil, a~ 
sar das denúncias e protestos, tanto na floresta amazônica 
com a construção de estradas e implantação de projetos agro-
pecuários, como no que resta na mata atlântica, com a constr:!! 
ção de rodovias litorâneas e implantação de empreendimentos 
turísticos. 

No Brasil o povoamento sempre se fêz com sacrifício 
da floresta, quer na exploração seletiva de árvores valoriza
das comercialmente, quer para dar lugar a culturas de subsis
tência (roça no povoamento caboclo), quer para culturas come!: 
ciais (cana, café, cereais) e para :pecuária. A cultura de r.2 
ça (que é uma forma de agricultura itinerante seminÔmade) se 
baseia numa rotação de terras que dá tempo às formações flo
restais de se recuperarem, embora parcialmente, e dessa forma 
devolverem ao solo parte de sua fertilidade primitiva. ~ ló
gico que a potencialidade, quanto ao recurso madeira, destas 
f , -lorestas recompostas decresce de um periodo de ocupaçao para 



-96-
ou tro, indo até à extinção, como, aliás, decresce também a 
fertilidade da terra. 

Ocorre uma destruição completa das terras aráveis ou 
um empobrecimento que leva ao seu aproveitamento sob a forma 
de pastos. Nos países tropicais, nas antigas florestas úmi
das e nas secas, cada vez maiores extensões são transforma-
das em terras de pastagem. Nas terras empobrecidas a erosão 
se instala quando os declives são fortes e ficam sujeitos a 
enxu.rradas, e também é igualmente perniciosa a erosão em le!! 
çol. Um processo de lixiviação levas as substâncias solÚ-

, 
veis das camadas superiores para as ~eriores e tambern se 
verifica uma destruição pura e simples das camadas superio-
res, mais humosas, do solo. 

Nos países "desenvolvidos" o mecanismo de utiliza
ção produtiva das florestas e de replantio já está consagra
do. Há uma preocupação de torná-las acessíveis para garan-
tir um fácil escoamento da produção, porém o trato intensi
vo ainda não está generalizado. À medida que o ritmo da de
manda aumenta, vai se difundindo o hábito, nos países gran
des consumidores, de intensificar os tratos e obter a máxima 
rentabilidade para atender às necessidades do mercado (obse~ 
vações feitas na Escandinávia demonstraram que tratos espe 
ciais, incluindo adubação, são capazes de aumentar a produti 
vidade de 20 a 40%). 

Não se trata simplesmente de vontade de mecanizar , 
conforme argumentou o técnico de uma firma de equipamentos 
suecos numa reunião do setor, realizada em são Paulo em 1973. 
Referiu-se a três pontos: o custo do trabalho manual cresce 
consideravelmente mais nos países "desenvolvidos" do que o 
custo da maquinaria; a celulose, o papel e os outros produ
tos que têm a madeira como matéria-prima vêm mantendo seus 
preços relativa.mente inalterados, por períodos longos (ape
sar do forte aumento de preços nos anos 1973/74), o que leva 
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a uma rápida redução da rentabilidade, considerando que os 
custos da exploração florestal crescem, e finalmente chamou 
a atenção para a dificuldade de se obt~r mão-de-obra em mui
tos países (naturalmente referia-se à Suécia e a países 
igu.alm.ente"desenvolvidos "). 

Não resta dúvida, porém, que estes tratos especiais 
implicam em aumento significativo no preço da madeira e este 
fato, aliado às limitações impostas pela legislação de vá
rios países, têm despertado o interesse dos empresários do 
setor por plantações nas regiões tropicais, onde as condições 
climáticas, as disponibilidades de terra, a mão-de-obra bar~ 
ta e a impunidade da depredação ambiental constituem uma so
matória favorável. 

Nos países "subdesenvolvidos", a depredação das flo . , , ,,.,, , .. 
restas ainda e galopante. Ha uma preocupaçao dos orgaos go-
vernamentais em garantir a sobrevivência de um mínimo de for 
mações florestais naturais, o que é feito sob a forma de re
servas em ter:t·as pertencentes ao Estado, ou pelo estabeleci
mento de condições e limites para o uso. O controle das re
servas não é eficaz e, em geral, são invaàidas pela expansão 
agrícola, como também é comum a falta de aceitação por parte 
dos proprietários das limitações de uso. De qualquer modo,a 
reserva não tem fllllção econômica imediata, o seu caráter é 
essencialmente ecológico. 

No mundo todo, embora de formas diferentes, há uma 
participação progressiva do Estado no setor florestal, o que 
se deve às preocupações de proteção do meio ambiente e de 
ampliação dos lugares de lazer e, do ponto de vista econômi
co, ao fato de que os investimentos em silvicultura oferecem 
uma relativamente lenta rotatividade do capital. Nos pa!~ 

ses em que as florestas são dominantemente particulares, o 
fracionamento das propriedades torna freqüentemente anti-eco 
nÔmicas as formas de trato intensivas e é comum a constitui
·ção de cooperativas e empresas, em geral subvencionadas pelo 
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Estado. O exemplo da Suécia parece-nos elucidatf vo. Este 
pais tem 51% de sua superf Ície reflorestada, sendo que a 
floresta produtiva ocupa 23 m~lhqes de hectares, dos quais 
50% p:rtencem a particulares, 251 a empresas e 2~% ao Esta
do e a Igreja. Das p~ticulares ; cerca de 60% sao proprie~ 
dades com menos de 100 hectares que procuram traba1far em 
regime de cooperativas. Das empresas florestais, cerca de 
85% dispõem de áreas superiores a 100.000 hectare~. Na Sué
cia como em todos os demais países industrializados houve,a 
partir da segunda ~etade da década de 50, um enorme aumento 

,., ,., A 

do custo da mao-de-obra, que nao encontrando corresponden~ 
eia no valor da madeira (a grande valorização da madeira e~ 
mo matéria-prima é fato mtiito recente), levou a uma acirra
da concorrência internacional que acelerou a necessidade de 
J::•acionalizar a :produção. Como resultado, o número de dias/ 
homem utilizados nas diferentes etapas do trabalho foi re
duzido numa média de 9% por ano. 

.Ano 

1955 
1960 
1965 
1970 

Dias/homem necessários 
para produzir 1 m5 

64 
45 
32 
17,5 

Na verdade, a mecanização, mesmo na 
quanto só atingiu plenamente algumas etapas 
restal, principalmente o desbaste, porém os 

Suécia, por en
do trabalho flo 

, 
metodoe consi-

derados como altamente mecanizados, embora ainda de empre
go limitado, estão se difundindo rapidamente. O preço ele
vado do equipamento está levando a novas e ampliadas formas 

,., 
de cooperaçao. 

Em outros países a participação estatal se faz por 
meio de incentivos fiscais, subvenções e ajudas técnicas • 
Não vamos nos alongar em exemplos, pois o estudo do reflo~ 
restamente no Brasil, objeto de estudo específico no presen 

""'\ 
te capítulo, enquadrar-se-á bem neste caso. 
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Dois grandes grupos de essências são produtoras de 
madeira~ a) as resinosas que incluem as co~eras (Gimnosper 
~) e que se apresentam em extensos e homogêneos povoamen: 
tos. As espécies são muitas (mais de quatrocentas),seu cre! 
cimento é lento e regular e a madeira que delas se obtem é 
de produtividade e qualidade muito apreciada dentro dos 
atuais níveis de conhecimentos técnicos, o que justifica sua 
importância econômica. A maior parte das espécies é rica em 
resinas (diferentes em quantidade e qualidade), o que as tor 

' -
na particularmente resistentes. O uso preferencial de cada 
espécie muitas vezes se relaciona com a quantidade de resi-
na, sendo que algumas resistem bem ao apodrecimento e à cor
rosão provocadas pela água e por agentes químicos diversos. 

As florestas de resinosas desenvolvem-se nos climas 
relativamente frios e úmidos, tendo nas zonas temperadas 
f rias do Hemisfério Norte e nas regiões montanhosas do Remi~ 
fério Sul o seu habitat.(Fig. IV-1). Os maiores consW!lido-
res de madeira (Europa, URSS, América do Norte e Japão) loc~ 
lizam-se no domínio de florestas resinosas e, portanto, foi 
em função da utilização destas espécies que se estruturou e 
desenvolveu a indústria madeireira. Embora situadas, não r~ 
ro, em países densamente povoados, as formações florestais 
ocupam em média mais de um quarto dos seus territórios. A 
sua explot"ação vem sendo feita há centenas de anos, contando 
atualmente com uma bem organizada in:rra-eatrutura de vias 
de circulação (rodoviária, ferroviária e de vias navegáveis~ 

As características de crescimento de uma árvore va
riam. A mesma essência resinosa, segundo o clima e o solo 
em que se encontra, apresenta propriedades diferentes. As r! 
sinosas tropicais possuem geralmente fibras mais longas do 
que as temperadas e apresentam uma relação diâmetro da cavi
dade interna/diâmetro da fibra lJl?iS baixa. Pela secção 
transversal de um tronco podem ser contados os sucessivos 
estágios de crescimento, o que é bem n!tido nas árvores de 
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regiões temperadas, pois o aumento do diâmetro se dá na pri
mavera e se interrompe no inverno. o clima temperado, assim 
como o frio, faz com que baixe a taxa de crescimento como 
também influi no volume de material em pé. As florestas eu
ropéias têm uma média de 75 m3 por hectare, as da URSS 110m3 

/ha, as dos Estados Unidos 86 m3/ha e as do Japão 81 m3/ha. 

b) as essências latifÓlias (Angiospermas). Conside
rando tão somente o objetivo do estudo, podemos destacar dois 
aspectos: a enorme variedade de espécies (muit~ milhares ) 
e de qualidades de madeira, contrastando fortemente com as 
semelhanças das obtidas de resinosas. 

Quanto à distribuição geográfica, são as que dominam 
nas florestas ombrÓfilas das regiões tropicais.Constituem as 
famosas extensões de florestas tidas como as maiores reser-
vas mundiais de madeira. Reúnem milhares de diferentes es
sências e são, e~ grande parte, pouco conhecidas e pouco ex
ploradas. Uma área relativamente pequena pode conter uma 
centena de espécies apresentando dureza, peso, tipo de fi
bras e ritmo de crescimento diferentes. Esta extraordinária 
diversidade 1 assim como o fato de se tratar de regiões pouco 
povoadas, tem dificu1t~do e mesmo impedido a sua explotação 
econômica. Calcula-se que as florestas ombrÓfilas tropicais 
recobrem uma superfície de 850 milhões de ha e representam 
cerca de 125 bilhões de m3 em pé. Na América Latina a vari~ 
dade de espécies é enorme, porém, as essências de valor co
mercial são menos abundantes do que na África e no Sudeste 
Asiático. 

Também são encontradas na zona 
sob a forma de testemunhos das antigas 
destruídas para dar lugar às culturas. 

t 'emperada, em geral 
grandes florestas 

As latif Ólias das z~ 
A 

nas temperadas tem tido maior emprego comercial do que as 
das zonas tropicais, que até época bem recente permaneciam 
intactas em extensas regiões (Bacia Amazônica, África Ce.ntro 
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Ocid:::ntal, parte insular do Sudeste Asiático, etc.). As ma
deiras de e~sências latifÓlia~, · diferem enormemente umas das 
outras. De modo geral, podem ser divididas e~ madeiras hete 
rogêneas (têm uma zona porosa e num corte transversal apre
sentam duas áreas bem distintas) e madeiras homogêneas (que 
não apresentam a zona porosa), sendo estas as' que são utili
zadas para obtenção da pasta. 

As etapas de crescimento são menos marcadas nas re
giões tropicais em que as estações não são bem definidas e a 
árvore cresce praticamente o ano todo. De modo geral, ocor
re maior utilização de resinosas no Hemisfério Norte e de 
latifÓlias no Hemisfério Sul, utilização esta que está rela
cionada, no primeiro caso, com um maior uso industrial e, no 
segundo, com o uso ainda muito difundido da madeira como co~ 
bustivel. Esta nítida diferenciação, se de um lado depende 
das características da demanda em cada uma das regiões, de 
outro, está ligada a aspectos tecnológicos, pois nos países 
temperados, ricos em resinosas, se desenvolveu uma tecnolo~ 

"' gia voltada essencialmente para estas essencias,enquanto as 
tecnologias aplicadas às latifÓlias são mais recentes. 

O exemplo africano é interessante, pcis teve l:Ill de
senrolar paralelo ao da América do Sul. As formações \ natu
rais da África cobrem mais ou menos 700 milhões de hectares, 
dos quais 200 milhões são florestas equatoriais úmidas· e o -resto sao savan~s. 

As florestas tropicais, apesar de extremamente hete
rogêneas quanto às espécies, apresentam relativa concentra-
ção de ess~ncias. Nas savanas e estepes arbóreas, localiza
das ao Su~ do deserto do Saara, o povoamento é desigual, va
riando com as condições climáticas locais. Nas florestas 
das montanhas do Leste africano, como também nas flore·etas 
mediterrâneas, as quantidades de ess~ncias resinosas são a
preciáveis. 



-103-
As estatísticas apresentadas no capítulo anterior , - , que trata da utilizaçao da madeira no mundo, ja evidencia~ 

vam que a maior utilização das florestas africanas ainda é 
feita sob a forma de lenha e como material de construção.No 
entanto, tendo em vista a produção de celulose, são as flo
restas tropicais Úlnidas, de baixa latitude, que constituem 
o potencial a ser considerado. A heterogeneidade botâni
ca até muito recentemente era tida como impecilho técnico 
para o seu aproveitamento nas indústrias de celulose, as 
quais requeriam um aprovisionamento contínuo de quantidades 
expressivas e homogêneas de matérias-primas fibrosas. As - , inovaçoes tecnologicas se orientando no sentido da utiliza-
ção àe essências latifÓlias variadas, deverão valorizar o 
potencial arbóreo africano, como de resto o das demais re
giões tropicais do globo. Apesar de serem promissoras es
tas expectativas, a realidade é que, no caso, quanto ao as
pecto econômico, se acham em fase experimental as avalia
ções quer do processo industrial quer do abate e transporte 
de grandes quantidades de madeira. Estudos feitos pela FAO, 
a partir da possibilidade do aproveitamento econômico de e! 

, . , . 
pecies latifolias misturadas, previram a possibilidade f'tltu 
ra da instalação de unidades ind.atriais na África Ociden~ 
tal, junto à costa. Evidentemente estas iniciativas depen
derão de estudos de viabilidade econômica envolvendo os cus 
tos da mão-de-obra, do material e do transporte, relaciona
dos com o preço da produção de madeira. 

Ao mesmo tempo vêm aumentando as proporções das 
11 plantations" florestais, diretamente relacionadas com o 
aproveitamento industrial e localizadas no sul e no leste 
do Continente Africano. 

Um levantamento recente das reservas potenciais da 
América Latina foi apresentado no VII Congresso Florestal 
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Mundial, realizado em Buenos Aires, em 1972, visando a utili 
zação da madeira na região e também tendo em vista o déficit 
mundial, dada a crescente demanda a médio e longo prazo. 

Condições ecológicas diferentes dão lugar à presença 
das mais variadas florestas naturais, e, dentro de cada uma, 
de centenas de espécies. 

As florestas mais exploradas, não só para aproveita
mento como para abrir terras pa:ra culturas, situadas em re
giões de maior densidade demográfica, são as úmidas caduci-
formes. A sua exploração não planejada tem levado a proces
sos violentos de erosão e até à destruição de solos. 

TABELA IV-1 
.AlIBRICA LATilTA - RECURSOS FLORESTAIS, SEGUNDO OS Tlro5 

Milhões '!> em relação à Volume de ma-1 ~ do volume 
de ha euperfÍcie de d eira total 

terras 
- - - --- - ======-=-- -

Floresta tropical úmida 440 45,6 200-300 70,5 
Florestas úmidas caducif ormes 85 B,B 200-300 13,0 
Floresta caduciforme e savana de 
clima seco 350 36,2 20-50 9,5 
Florestas temperadas de madeiras 
duras (Chile e Argentina) 16 1,7 200-400 3,5 
Floresta.a de coníferas 22 2,2 50-200-400 3,5 
Florestas artificiais 2 0,2 200-300 -Outras florestas(estimativa) 51 5,3 - -

TOTAL 966 100,0 100,0 

~: FAO/LARO, Buenos Aires, 1972 

As florestas da América Latina representam aproxima
damente 1/4 da superfície florestal mundial. Enquanto a mé
dia mundial de área florestal per capita é de 1,2 ha, na 
América Latina esta média é superior a três. Contudo, as re 
servas existentes não podem ser consideradas como economica
mente utilizáveis para f~s industriais, mesmo porque a sua 
enorme extensão dificulta um melhor conhecimento. Apesar de 
inici.ativas recentes neste sentido, não se dispõe ainda de 
inventários florestais sistemáticos que proporcionem inf orID!!: 
çÕes sobre área, espécies, densidade, crescimento, etc., o 
que impede que se avaliem as possibilidades de transporte e 
as necessidades d~ mão-de-obra. As formas tradicionais de 
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corte e de transporte que prevalecem na maior parte da Améri 
ca Latina, e as distâncias dos maciços florestais aos cen
·i;ros de consumo, não são de molde a permitir um aumento si,g 
nificativo da produção. A racionalizaçãõ·,à.os métodos de ex-

1 ' " 

ploração e de transporte influenciarão, devi~ivam.ente, a de-
terminação do potencial efetivo de :produção. ' Dificuldades , 
de todo tipo, relacionadas com a heterogeneidade das espe-
cies e co~ as dificuldade e custo de transportes, adiam a 
possibilidade de uma exploração compensadora visando o apro
veitamento industrial. 

Impõe-se, no entanto, evitar o desmatamento indiecr,! 
minado de terras de exclusiva aptidão florestal, limitando a 
expansão de fronteiras agrícolas, assim como impedir a des
truição das florestas tropicais para exclusiva obtenção das 
espécies valiosas mais requisitadas pelo mercado mundial. A 
melhor forma de obter maiores vantagens do ponto de vista e
conômico consiste na implantação de grandes complexos indll!!, 
triais integrados vertical e horizontalmente. 

Por out ro lado, é indiscutível a dificuldade do apr~ 
veitamento global, exigindo grandes investimentos de parte 
dos poderes pÚblicos e das empresas, e realmente o que está 
acontecendo no Brasil serve de exemplo: o Estado empreenden
do levantamentos de potenciais quantitativos e qualitativos 
com uso de recursos técnicos extremam.ente sofisticados, ba
seados em modernos processos de aerof otogram.etria. ~ certo , · - ' - , no entanto, que estes levantamentos sao feitos nao so visan-, 
do o conhecimento dos recursos florestais, mas tambem as po-
tencialidades em recursos minerais. 

O trabalho apresentado ao VII Congresso Florestal 
Mundial sustenta que a perspectiva das florestas naturais e 
artificiais da América Latina de atenderem ~ demanda regio
nal, de acordo com as projeções para 1985, é possível com a 
condição de que seja feito um aproveitamento das florestas 



-106-

tropiCé~is através de um complexo industrial integrado ,não só - , P.ara obtenç_ao da quantidade de materia-prima requerida como 
para manutenção do fornecimento de madeira. Em vista disso a 
escassez e a valorização da madeira nos países industrializa
dos de clima temperado estão levanà.o os grupos econômicos de~ 
tes países a se voltarem decisivamente para empreendimentos 
no setor, no continente africano e na América Latina. Depend~ , . 
ra da f orna pela qual venham a ser organizadas as atividades 
de plantio, de comercialização e de industrialização nas dife 
rentes regiões, um maior ou menor reforço das relações de de-

A A 

pendencia economica. 

Inventário florestal 

A necessidade crescente de regular a exploração, ou 
seja, de balancear o corte da madeira em função do seu cres
cimento fez com que se desenvolvessem, nos países mais adian-

" , . 
tados, tecnicas precisas de inventariamento. 

, 
O conhecimento dos recursos existentes e fundamental 

para as indústrias que uti.lizam a madeira como matéria-prima. 
Além do inventário florestal propriamente dito, devem ser co
nhecidas as condições de crescimento do estoque, sua acessib.! 
lidade, capacidade de regeneração, etc. O inventário do mate 
rial que pode ser fornecido por uma floresta requer a aplica
ção de técnicas avançadas e dispendiosas: amostragem, levant~ 
mantos, fotogrametria, avaliação e também uso de métodos de 
mensuração (LOETSCH-HAT,JiER, 1964) • Estas técnicas foram cri! 
das em função da exploração das florestas temperadas, porém a 
crescente demanda em madeira dos países industrializados e o 
interesse dos mesmos em usar os recursos naturais das nações 
"subdesenvolvidas" fez com que se voltassem também para o es
tudo das florestas subtropicais e tropicais. Neste sentido 
foi dada especial ênfase às técnicas que, graças ao uso de fo 
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tograf ias aéreas e de métodos estatísticos, reduziram de muito 
o trabalho de campo, são mais rápidas, mais econômicas e ade 
quadas para regiões pouco conhecidas e de difícil acesso. 

A FAO desde a sua fundação preocupou-se em levar avan
te programas dedicados ao levantamento de recursos florestais 
nos países "subdesenvolvidos" das regiões tropicais e subtro 
picais, já tendo em vista uma escassez nos países grandes con
sumidores. 

No Brasil as Nações Unidas estabeleceram, através da 
FAO, uma série de convênios, em geral com o IBDF, visando o de 
senvolvimento da pesquisa florestal em todos os seus aspectos, 

, 
inclusive treinamento e assessoramento de tecnicos. 

Em 1971 foi estabelecido o Projeto PNUD/FAO/IBDF/BRA -
- A 1 45, pelo qual o Brasil recebe colaboraçao e aseistencia tecni-

ca da ONU (l). O projeto, cuja duração prevista é de cinco 
A , 

anos, visa a pesquisa florestal, tendo definido tres areas pa-
ra estudo: a Amazônia, as zonas de cerrado e as de araucária. 
Seu objetivo final é desenvolver a pesquisa florestal e a tec
nologia da madeira, preocupando-se com toda sorte de problema~ 
tais como práticas agrícolas destrutivas, ausência de proces
sos de regeneração, reflorestamento, corte, conservação do so
lo, regime das águas e até problemas relacionados com o escoa
mento da produção. 

Por outro lado, a União Internacional das Organizações 
de Pesquisa Florestal está incentivando a criação de uma cen
tral de dados relacionados com florestas, não só visando um 
inventexiamento como o conhecimento do ponto de vista da econ2 
mia florestal, atendendo portanto a aspectos relacionados com 
a demanda. 

(1) A ONU participa com 2.122.soo dólares e o Governo Brasi-
leiro com 12.533.200. 
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A uelapidação dos recursos florestais brasileiros 

a) O desmatamento no Brasil 

As formações florestais primitivas do Brasil cobriam 
grande parte do território nacional. séculos de devastação,eem 
a menor preocupação de reposição, modificaram a cobertura vege 
tal, e nmitos lugares em que, originalmente, havia florestas 
pa.s~ar~m a ter vegetações herbáceas ou herbáceo-arbustivas. 

A atividade dominante no Brasil nos seus quatro prime! 
roa séculos girou exclusivamente em torno de atividades extra-

, ' tivas e agro-pecuarias implantadas a custa da mata primitiva • 
Esta mentalidade agrícola-pastoril fez com que a história do , 
povoamento brasileiro fosse a historia de um imenso processo 
de desmatamento. 

Contudo o país ainda dispõe, em mais de 40% de seu te! 
ritÓrio, de uma cobertura vegetal nativa. Calcula-se que esta 
cobertura seja de cerca de 350 milhões de ha, grande parte de 
difícil aproveitamento econômico, considerando-se as condições 
atuais de exploração, pois as matas naturais latifoliadas no 
Brasil, as tropicais como as subtropicais apr~senta.o grande 
heterogeneidade flor!stica que torna o aproveitamento tecnica
mente mais difícil e muitas vezes de~interessan.te do ponto de 
vista econômico. A heterogeneidade é maior nas florestas de 
terra firme da Amazônia, e vai decrescendo nas matas subtropi
cais do Brasil meridional, sendo de notar que desta variação 
depende o seu maior ou menor aproveitamento por indústrias ma
deireiras. 

O Programa Florestal do Estado de São Paulo (1970) ~ 
pou as formações florestais brasileiras tendo em vista o aspe~ 
to silvicultural. As maiores extensões são constituídas pelas 
matas higrofÍticas equatoriais que incluem a floresta amazÔni 
ca e algumas florestas costeiras. A grande variedade de espé
cies e a sua densidade tornam desinteressante a exploração e-
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conÔmica om moldes extrativistas. A floresta amazônica está 
sendo violentada em pleno século XX com a mesma incompreensão 
e ganância que caracterizou a ocupação desde a descoberta. As 

matas caducifÓlias de clima tropical úmido ocupavam grandes ª! 
ten0Ões do pa.fs (sul, leste e nordeste) e apresentavam espé
cies de grande valor comercial que possibilitaram, pela sua lo 
calização próxima das costas e, portanto, dos núcleos de colo
nização, o seu aproveitamento antes que se desse a destruição 
total e a ocupação das áreas pela agricultura. As matas xero
fÍ ticaa ou florestas secas são pouco valorizadas comercialmen
te e sua maior utilização é como lenha. As matas de clima úmi 
do temperado-quente, ou florestas subtropicais, ocupavam orig! 
naJ.mente grandes extensões dos planaltos doe Estados meridio
nais, e pela presença de importantes maciços homogêneos de pi
nheiros (Araucaria angus·tifolia) foram as mais importantes do 
ponto de vista da exploração florestal ou mais exatamente, do 
extrativismo vegetal. O ritmo em que vem sendo feito este ex
trativismo faz prever para um futuro próximo a extinção desta 
atividade no que tange às florestas nativas. SÓ no ano de 1966 
a produção de pinho foi de 2.331.000 toneladas, das quais fo
ram exportadas 722.000 toneladas. Em 1975 o IBDF e a CACEX fi 
xaram em 350.000 toneladas a quantidade de madeira de pinho a 
ser exportada. 

Embora advertindo sobre a imprecisão dos dados, o tra
balho citado faz a seguinte avaliação dos remanescentes flores 
tais. 

TAEELA IV-2 

Distribuição florestal no Brasil 
----

Região Area lmil · % Área com flores '% em relaçao 
ha) tas (mil ha) - ao Brasil 

Norte 357.400 42 273.100 '.32,0 
Nordeste 97.000 11 13.100 1,5 
Leste 126.100 15 13.400 1,6 
Sul 82.500 10 14.300 1,7 
Centro-Oeste 188.400 22 38.400 4.5 
TõTAL 851.400 100 352.300 41,3 
FONTE: I.F., 1970 
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b) C desmata.iuento em São Paulo 

Considerando que o reflorestamento será abordado especi 
ficamente no Estado de São Paulo, como a maior unidade reflore! 
tadora da União, é oportuno avaliar também o aspecto do desmata 
mente. 

O desmatamento intensivo coincidiu no Estado de são Pau 
lo com o avanço da cultura do café, a partir da primeira metade 
do século XIX. Produto de exportação altamente valorizado~ ju! 
tificava a ocupação das melhores tei'Tas e, em torno desta cultu 

, 
ra e que se define o avanço das frentes pioneiras e a sua fixa-

""' , , . 
çao em areas de matas recem devastadas por queimadas. 

A derrubada se fez a partir do Vale do Paraíba em dire
ção t :o 0entro e norte do Estado, acompanhando as recém-instala
c.~as :ferrovias Mojiana e Paulista. A série de mapas apresentada 
em anexo (Figuras Anexo IV-A a IV-J) permite acompanhar o a
vanço do desmatamento no Estado em diferentes momentos. 

Na segunda metade do século XIX, a partir da década de 
70, este desmatamento também passa a ser feito para construção 
e manutenção das ferrovias construídas em função da economia c~ 
f eeira. A lenha e o carvão vegetal são usados como combustível 
pelas ferrovias paulistas que, a partir de 1865 (ano da inaugu
ração do primeiro tronco da 11São Paulo Railway") se espalharam 
em leque pelo Estado. E a madeira também serve para dormentes 
nas vias férreas, postes, etc. 

-A derrubada vai se dando em proporçao direta ao aumento 
do número de pés de café. Nos primeiros anos do século XX se 
destruiam, em média, 50 mil hecta?~es de mata por ano. Em 1907 
somavam 5·~960.000 hectares. O Estado já se achava recoberto 
por apenas 58% da mata original. Em 1935 decaiu para apenas 
26,2%, tendo já sido pratice..!Ilente arrasada a exuberante flores
ta latifcliada tropical e começado a ser fortemente atingida a 
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floresta tropical semidecÍdua (VICTOR, 1975). O mesmo autor 
demonstra como a crise do café, ao contrário do que se poderia 
esperúr, contribuiu para o desmatamento: "A estrutura latifun
diária que, até a década dos 30, fora dominada pela presença dos 

lati:f'Úndios é agora subdividida e retalhada, dando lugar também 
à pequena e média propriedade, fenômeno este que contribuiu pa
ra o rendilhamento dos resquícios de matas ainda existentes ne! 

' sas propriedades a medida em que as terras participam de um in-
tenso mercado imobiliário e aumentam as inevitáveis pressões S,2 

bre elas". 

~ preciso considerar também que o grande incremento de
mográfico que se deu com o café, com a vinda de colonos euro
peus e com as migrações internas, aumentou enorme~ente . a deman
da da mad.eira para uso doméstico. A urbanização e a industria
lização se fizeram até depois da Segunda Guerra Mundial com uso 
quase exclusivo de carvão vegetal e de lenha. SÓ então é que 
se fazem sentir os efeitos da ampliação da rede de estradas de 
rodagem, o emprego do Óleo Diesel pelas ferrovias e de gás li
quefeito de petróleo no uso doméstico (nos centros urbanos).Co~ 
tinua intenso e praticamente prossegue até hoje o consumo indU!_ 
trial da madeira, principalmente transformada em carvão vegetal 
para uso de siderurgias. 

Em 1952 a cobertura florestal estava reduzida a 18,2~ 

do território concentrando-se na escarpa atlântica, em torno da 
capital, no Vale do Ribeira e no Pontal do Paranapanema. Tanto 
no vale do Ribeira como no Pontal do Paranapanema vastas áreas 
foram definidas como reservas florestais na década de 40,o que - , . nao impediu o seu quase completo desmatamento, so restando pe-
quenas áreas constituídas pela Reserva do Morro do Diabo e pe
lo Parque Estadual de Jacupiranga. 

A Lei àc Terras de 1945 teve um duplo efeito no que con 
cerne as florestas do Estado: de um lado cria uma série de Re
serva3 Florestais e de outro, funciona como estímulo a uma ráp! 
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da ocupttção, principalmente nas áreas mais propícias à agricul
tura como a região do Pontal (extremo oeste paulista) e onde é 
maior a pressão das fronteiras agrícolas. 

VICTOR (1975) descreve com objetividade as etapas que 
levam à derrubada "Reforçada por legislação posterior que re~ 
la o processo discriminatório de terras devolutas e a legitima
ção de posses, como a Lei Federal de 1956 que veda as derruba-
da~ dnrante todo o curso do processo discriminatório, seus efe! 
tos foram muito mais benéficos do que realmente perniciosos.Mas 
apesar de sabia.mente elaborada, o que o legislador não conseguiu 
prever foram as burlas tradicionalmente empregadas nestes ca-
sos: os posseiros ganham a floresta em favor do capim coloniã~ 
usando de uma artimanha original: queimam as matas proposital-
mente e, logo em seguida, semeiam ou plantam as mudas de capim; 
formada a sementeira, imediatamente utilizam o "pé de boi" e n~ 
vamente o fogo, como veículos disseminadores da pastagem. Este 
processo, aplicado ano após ano, é o bastante para consolidar e 
ampliar o pasto, indefinidamente e em grandes extensões. Já a 
técni~a empregada nas propriedades de menor porte, porém mais 
bem organizadas, é ligeiramente diferente, mas produz os mesmos 
efeitos destrutivos: a roça é implantada sob o mato queimado , 
por alguns anos, e em seguida~ planta-se o colonião. Através 
desses expedientes, durante a ação discriminatória, o posseiro 
consegue demonstrar cabalmente a ocupação do solo, com alguma 
atividade agro-pastoril e desta forma obtém a legitimação da 
sua posse ( ••• ). Assim a regulamentação da legitimação de pos
se passa a servir de estímulo às derrubadas e queimadas clandes 
tinas, fazendo redundar em fracasso, a fiscalização de terras 
em discriminação". 

De modo geral a derrubada é feita tanto pelos fazendei
ros preocupados com plantios comerciais (café até recentemente 
e no momento atual, soja, milho, feijão) como pelos posseiros, 
que não sendo donos da terra, vendem madeira a qualquer preço 
para as madeireiras. Nas zonas serranas do litoral paulista , 



-113-

por exemplo, onde a posse da terra nem sempre está definida, os 
posseiros, grileiros e os palmiteiros são os maiores responsá
veis pela devastação. No vale do Ribeira tudo leva à deetrui~ 
ção da mata: derrubadas feitas pelos posseiros para cultivar a 
terra e com isso requerer a posse da mesma e · explora~ão da mata 
para obtenção de lenha e cortes ilegais de palmitos l). 

Continua aceleradamente a depredação das matas remanes
centes, porém uma mentalidade conservacionista se f'az sentir a 
partir da década de 50, com a criação de uma série de novas re
servas florestais o de parques que, embora inexpressivos em 
área, quando comparados à cobertura original, tentam garantir 
a preservação da f'-lora <2). O "tentam garantir" não f'oi usa
do por acaso. Entre o decreto de criação de uma reserva ou de 
um parq~e declarando as áreas de utilidade ptÍblica e os numero
sos e lentos procedimentos jurídicos que legalizam o que se con 
figura inicialmente como intenção de parte do governo podem en
tremear muitos anos, às vezes decisivos. Estes anos são marca
dos por uma especial audácia e por um caráter especialmente pr~ 
datór~o no aproveitamento das madeiras, como também, cientes da 
lentidão com que progridem os processos de desapropriação, são 
igualmente audaciosas as ocupações de áreas visando caracter!~ 
zar \'!.ma situação de posse, levadas a efeito, principalmente, ~ 
los chamados "grileiros". 

(1) 

(2) 

SÓ no Vale do Ribeira existem 18 fábricas de palmito.Prefe
rem palmito do tipo "lápis"obtido do broto da palmeira( com 
um ano).11: proibido colher o "lápis",póis sq depois de 10 a
nos aparecem as semente~ para as mudas,porem a coleta se 
faz clandestinamente ate dentro do Parque Estadual de Jacu
piranga, que tem 150 mil ha e se estende por vários municí
pios, dispondo de fiscalização precária. 

P~ue Estadual de Caraguatatuba;Reeervas Florestais de Xi
tué(Capão Bon!to),de Mongaguá,d~ Traveesão(Regietro e Pie~ 
de) ,de Rib'eirao Preto,de Itabera,de Natividade da Serra(Sao 
Luiz do Paraitinga),de Pedro de Toledo,de Itatine(divisa de 
Itar~i, de Iguape ,Pedro de Toleqo e Miracatu) ,de Ibicatu 
(Piracicaba), ge Curucutu (Itanhaem e Itapecerica da Serra), 
de Bauru, de Sao Carlos, de Porto Ferreira; Parque Estadual 
do Alto Ribeira (Iporanga) e outros mais. 
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Com base no levantamento aerof otogramético do Estado em 
1962, co4statou-se que apenas 13,7% do território paulista apr! 
sentava cobertura florestal (BORGOVINI, CHIARINI, 1966). Já o 
levantamento aerofotogramétrico de 1972/1973 espelha bem a si
tuação atUal ao acusar que aJ2nas 8,33% do território estadual 
ainda apresentam cobertura florestal natural. 

EVOLUÇÃO DO DESMATAMENTO E REFLORESTAMENTO 

EM SÃO PAULO NO PERÍODO DE 63 / 1971 
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A Coordenadoria da Pesquisa de Recursos Naturais d~ Ins
tituto Florestal, em colaboração com a seção de Fotointerpreta
ção do Instituto Agronômico de Campinas, diagnosticou a cobertu
ra vegetal, natural e artificial do Estado, utilizando-se das fo 
tografias aéreas de 1971/73 e fazendo um controle de campo, por 
amostragem sistemática. O estudo foi considerado básico para a 
fixação de prioridades de reflorestamento e para programações in 
d~striais e deverá prosseguir "fazendo o detalha.manto dos plan
tios a nível de gênero, os cálculos de volumetria que deverão pr_2 
piciar o estoque e o potencial madeireiro e respectivas projeções 
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de oferta de matéria-prima para as florestas exóticas e final
mente os estudos comparativos de alteração da cobertura flor{~ 
-tica observada nos Últimos dez anos, tomando-se como referên
cia as investigações desenvolvidas com aerofotogra:fias de 1962 
(SERRA FIIJIO e outros, 1974). Os resultados a que se chegou, 
a nível estadual, foram os seguintes: 

TABELA IV.-3 
TIPOS DE COBERTURA VEGETAL E DE REFLORESTAl.ffiNTO POR REGIÕES ADMINISTRATIVAS 

CAMPO REFLORES 

REGIÕES 
SUPERF!CIE MATA CAPOEIRA .CERRADÃO CERRADO CERRADO CAMPO TAMENTO-

(ha) % % % % % % % 

Grande s&o Paulo 805.100 15,67 17,13 - - . - 0,30 7,25 

Litoral l. 546. 600 56,02 9,13 - - - 0,01 0,83 

Vale! do Paraíba 1.429 .100 ll,59 9,08 - - - l,12 2,63 

Soroc11ba 4.059.400 11,69 8,19 0,19 l,77 l,57 0,62 5,79 

Campin11e 2.705.800 3,35 2,86 0,04 2,69 0,90 - 5,15 

Ribe i reo Pra to 3.660.800 1,98 2,28 l,39 9,94 l,37 - l,61 

llãllfU l. 623. 400 1,45 1,32. 0,94 7,35 0,30 - 3,16 

S .. J. do Rio l'reto 2. 722.300 2,07 3,19 0,80 1,82 0,03 - 0,58 

Ar r,çatuba 1.903.100 1,57 3,40 O, 13 1,80 0,01 - 0,26 

Presidente Prudente 2.507.700 3,77 4,37 0,09 0,49 0,15 - 0,35 

Harilía 1.896.700 2,83 2,12 0,22 3,05 0,03 - 0,98 

-
FONTE: Cf. Serra Filho, I.F., 1974. 

A Tabela Anexo IY apresenta a cobertura vegetal de s. 
Paulo, sobressaindo a DIRA de Sorocaba. 

Esta cobertura tende a diminuir, diante do consumo in
dustrial de carvão vegetal e da forma pela qual está sendo em
preendida a construção de importantes rodovias como a Rio-San-
tos e seu prolongamento para o sul e a Imigrantes, ambas estra-

.... 
das que atravessam o que resta da mata atlantica e situadas em 
regiões de encosta. Estão sendo feitas sem um planejamento ade 
quauo, que leve em conta o fato de se tratar de terrenos escar
pados que~ quando desmatados, ficam sujeitos a uma erosão vio
lenta, e num regime de empreitadas e de prazos políticos que 
-têm levado a uma destruição desproporcional em relação ao ne
cessário dentro de um plano racional de obras. A pressa, o de-
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sintcrcsse e a falta de fiscalização por parte das autoridades 
faz com que as empreite iras desbastem grandes áreas para a con.ê. 
trução de estradas de serviço que depois são abandonadas. Por 
outro lado, estas obras estão provocando uma fantástica especu 
lação fundiária e imobiliária que envolve, inclusive, grandes 
grupos do setor turístico, como já foi ressaltado. 

3. Consumo e demanda da madeira no Brasil 

Em face da demanda mundial, intensificou-se a partir 
do término da Segunda Guerra Mundial a exportação do pinheiro 
pa.:ranaense. As serrarias se multiplicaram e cada vez foi se 

I - , tornando mais dif1cil a obtençao de mataria-prima. Passou-se a 
cortar árvores novas de até 12 cm de diâmetro, apesar de o Có
digo Florestal estabelecer 40 cm como a cota mínima para este 
.:;orte (cerca de 15 anos de vida). 

A exportação do "pinheiro do Paraná", como é comerci
almente chamada a madeira da araucária, rendia ao Brasil cerca 
de 73 milhões de dólares por volta de 1970, que representa bem 
pouco em divisas, quando se está diante da possibilidade da 
extinção da espécie e de conseqü~ncias ecológicas graves. 

Até a década de 50 a demanda brasileira em matéria-pri 
ma madeira era ex·tremamente variávelº Excetuando uma certa qtBl1 

tidade de madeira de lei utilizada por indústrias de móveis no 
pais e a serrada, proveniente do pinho, a sua maior utilização 
era como lenha ou como carvão vegetal, e isto sem falar na de! 
truição pura e simples das matas pro:-a abertu:ra de novas áreas 
agrícolas. Apesar das mudanças ocorridas nestas duas décadas, 
com aumento do consumo da madeira serrada e substituição par
cial do carvão vegetal e da lenha por ou·!;ros combustíveis, os 
dados de produção para 1973 são os seguintes (dados prelimina
res - Anuário da FIBGE, 1974): 



madeira 
carvão vegetal 
lenha 

36.685.002 m3 
9.130.175 " 

132.580.568 li 
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O poder pÚblico tem, através dos tempos, legislado em 
defesa do patrimônio florestal, porém a constatação da realld~ 
de l eva a afirmar que leis e decretos pouco influíram no senti 
do de impedir ou minorar o desmatamento. Este vem se proces~ .. 
sando ininterruptamente ao sabor de interesses economicos ime-
diatiEtas. l medida que aumenta, no mundo e no Brasil, a de
manda de material lenhoso, aumenta o ritmo da devastação. 

E esta não é somente uma realidade do momento atual. O 
desmatamento no Brasil está relacionado, em toda a sua histó~ 
ria, coo a demanda mundial, quer diretamente em madeira (pau
brasil e pau-rainha) nos primórdios da colonização, quer para 
dar l ugar a culturas em grande escala, voltadas para o mercado 
externo (cana de açúcar .a partir do século XVI e café nos séc~ 
los XIX e XX). Quando não eram as "plantations" eram as roças 
que substituiam as matas, cujas terras sempre foram associadas, 
no Brasil, à idéia de melhor qualidade de solo. l margem da - .. , , 
colonizaçao e, portanto, da depredaçao, se manteve ate hã pou 
co tempo, a floresta amazônica, cujos solos de origem sedimen
tar relativamente recente nada têm em comum quanto à qualidade ... 
com as terras ricas que abrigavam a mata atlantica ou com as 
terras basálticas do planalto meridional. 

(1) 

VICTOR (l) recapitulou algumas das preocupações conse~ 

, 
Alem do trabalho de M. A. Moraes Victor e outros - "Evolu
ção, estágio atual e perspectivas das florestas exóticas 
em são Paulo", I. F.,_Bol. nº 1, 1972 e do_mesmo autor 
"Cem anos de devastaçao" 1n "0 Estado de Sao Paulo" de 28 
de março de 1975, consultãiiios:_ M. Borgovini e outros -"C2 
bertura vegetal do Estado de Sao Paulo. Levantamento por 
f otointerpretação das áreas cobertas com floresta natural 
e reflorestamento"; Campinas, 1967; J. V. Chiarini e A.a. 
s.coelho -"Cobertura vegetal natural e área re!lorestada 
do E.S.P.'; Bol. I.A.c., nº 193,1969; R.Serra Filho e ou
tros - ''Levantamento da cobertura vegetal natural e do re
florestamento no E.S.P.'~ I.F., 1fol. nº 11, 1974. 
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vacionistas. O historiador holandês, Gaspar Barlaeus, contempo
râneo de Nassau, criticava o modo pelo qual se fazia a explora
ção de madeira no Brasil dizendo que "não se remediará este 
mal, senão ordenando severamente que se abstenham de abater as 
mais tenras e de cortat:' excesshn~~.mente as crescidas". 

O monopÓli.o do pau-brasil e do pau-rainha data de fins 
, , , 

do seculo XVII e e so em torno de3tas madeiras de alto valor co 
mercial que se concentrava o interesse dos poderes pÚblicose 
Quando em 1808, os portos brasileiros foram abertos ao comér-
cio internacional, excluiu-se desse comércio o pau-b~asil e ou
tras madeiras que continuaram a constituir monopólio da Coroa • 
José Bonifácio de Andrada e Silva, em 1821, além de propor que 
se criasse um setor administrativo específico para as matas e 
bosques, recomendava que se condicionassem as concessões de te~ 

' -ras a obrigaçao de ser mantida em floresta a sexta parte do te~ 
reno, que "nunca poderá ser derrubada e queimada sem que se f~ 
~am novas plantações de bosques, para que nunca faltem lenhas e 
madeiras necessárias". 

Em 1827 a fiscalização das matas e a interdição do cor
te das madeiras de construção passa a ser competência dos jui~ 
zes de paz das províncias. Para roçar e derrubar maté~s em ter 

, , ~ . 
ras devolutas e necessar~o autorizaçao das Camaras Municipais • 
Mais do que preservar as matas, pretendia-se, provavelmente,pre 
servar as terras de eventuais ocupações. Em 1830 o CÓdigo Cri
minal prevê penalidades para o corte ilegal das madeiras. são 
extintas as "Conservatorias" dos cortes de madeiras, e, em 

, . , , . 
1834, e extinto tambem o monopolio do pau-brasil e do pau-rai--
nha. 

... 
Em 1850 uma lei preve penas severas para as pessoas que 

se apossem de terras devolutas ou alheias e nelas derrubem ou 
queimem as matas. Fica, desta forma, vedado o usucapião das 
terras pertencentes ao Estado. Em 1872 a primeira companhia IIl§: 

deireira recebe autorização de funcionar, no Paraná~ porém deve 
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solicitar licença para o corte da madeira. Em 1876 o corte de 
"madeira de lei" é liberado para as matas particulares. 

Por volta de 1908 a Brazil Railway Company adquiriu os 
direitos de prosseguir com a construção da ferrovia são Paulo
Rio Grande. Dirigida por Percival Farquhar, a sua atuação se 
ezp2ndiu por vários setores de atividade e por diferentes re
giÕe3 do país. Para construção da estrada obteve a concessão 
de :1ov~:3 quilômetros de terra de cada lado do eixo ferroviário .A - , -demarcaçao destas imensas areas e a expulsao dos posseiros se 
prolongou por muitos anos. Em 1911 o governo do Paraná confir
mou seus direitos sobre a terra. Para explorar as riquezas em 
madeira que elas continham, e também as das áreas prÓximas,criou 
a Southern Brazil Lumber and Colonization Company que foi, na 
época, a maior companhia madeireira do país. Várias serrarias 
foram montadas e ligadas a pontos estratégicos na floresta por 
ramais ferroviários. QUEIROZ (1966) descreve como altamente 
mecanizado o trabalho empreendido pela Lumber. Ocupando um mí
nimo de trabalhadores, as toras eram abatidas, transportadas ~ 
ra as serrarias, cortadas em tábuas e novamente transportadas 
por fe~--rovias para os portos de São Francisco em Santa Catarina 
e para Paranagu.á no Paraná. Em poucos anos a mata foi destruí
da e as terras loteadas. 

Oriundos de um país cuja economia estava em plena tra.n
s ição, com estrutura intGrna ainda feudal e, portanto pratican
do foruas atrasada.a de agricultura, os portugueses, ao se aven
turarem pelos mares, em pleno processo de acumulação mercantil 

~ . -do capital, nao podiam trazer para as colonias um modo de produ 
ção diferente daquele a que estavam habituados na metrópole. 
Aqui encontraram os nativos e suas práticas de ocupação da ter-

, , , 
ra e por seculos estes metodos continuaram a ser praticados, so 
que em intensidade infinitamente maior e com finalidades liga-

- - Â das aos padroes da colonizaçao. A mata atlantica !oi quase to-
da cortada e substituída por explorações agrícolas. À medida 
que as terras enf'raqueciam eram abandonadas e novas matas eram 
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uerrubadas, mais para o interior, para dar lugar a novos cam
pos de cultura e de pastageme Com o passar dos séculos aperfei 

, 
çoaram-se os metodos de derrubada e as estradas abertas para 
dar vazão à produção agro-pecuária também serviram para o es
coamento da madeira. 

Considerando que a Ama~Ônia abriga 77,5% das florestas 
brasileiras, com potencial madeireiro atualmente estimado em 
35 bilhões de metros cúbicos, cabem algumas considerações, re
lacionadas sempre com a possibilidade de seu aproveitamento. 
Dois aspectos são destacados por todos os autores: a extraordi 
nária heterogeneidade de espécies e o baixo rendimento de ma
deira por hectare. DUBOIS (1970) cita um inventário feito em 
100 ha, no Centro de Pesquisas Florestais de Curuá-Una, que 
identificou 103 espécies capazes de atingir ou ultrapassar o 
diâmetro comercial mínimo de 45 cm à altura do peito (DAP). En 
quanto em explorações de caráter extrativista são aproveitados 
em média 9,8 m3 por ha, explorações intensivas nesta região vi 
sando abastecer a serraria experimental de Santarém (SUDAM/ 
FAO) chegaram a obter de 35 a 50 m3 de toras por hectare. 

KNOWLES (1971) indicou que se encontram normalmente 40 
árvores de tamanho comercial (acima de 45 cm DAP por hectare), 
perfazendo cerca de 150 m3, sendo que apenas 10 destas árvores 
são de espécies tidas atualmente como comerci~is. Estes fatos, 
e ainda a dificuldade de acesso e a distância das indústrias , 
fazem com que não se considere a possibilidade de atender o 
mercado atual com matérias-primas da floresta amazônica. 

-Entretanto, a forma pela qual se processa a ocupaçao 
da Amazônia está levando à destruição da vegetação original.No 
XXVI Congresso Nacional de Botânica esta ocupação foi discuti
da e formalmente condenada, considerando-se que poderá levar a 
um descontrolado assoreamento da rede fluvial com repercussões 
desastrosas em termos de balanço hídrico, como também, consid~ 
rando que 90% dos solos da região são tidos como pobres, gran-
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, , ... 

do )!a:..2te da area podera, no dizer de botanicos presentes ao 
Congresso, "se tornar uma espécie de caatinga ou uma região 

, ' -:.gual, em termos ecologicos, as condiçoes atuais do Estado do 
Rio ou Jlinas". 

Os técnicos do Projeto RAD.AM, que têm empreendido le
vantamentos do volume e da qualidade das madeiras em diferen~ 
tes áreas da Bacia Amazônica, insistem na definição de uma po-
1! tica racional de exploração madeireira e de ocupação da área 
que considere os dois aspectos: o alto potencial madeireiro e - , , a manutençao do equilibrio ecologico. Alertam para o perigo 
representado por explorações predatórias e anti-econômicas que 
visem o aproveitamento exclusivo de madeiras nobres interessS!! 
do o mercado externo, com o abandono dos recursos madeireiros 
potencialmente destinados ao consumo interno. 

O professor Piquet Carneiro, presidente da Fundação Br~ 
sileira de Conservação da Natureza, ao criticar a ocupação de
sordenada do solo amazônico, declarou não poder compreender a 
contradição das campanhas de reflorestamento quando mais de um 
milhão de árvores continuam a ser anualmente derrubadas para 
transformação em lenha e carvão ("O Estado de são Paulo, 14/12 
/1973). 

Por outro lado, a destruição pura e simples do revesti 
nento florestal também é feita tendo em vista a implantação de 
projetos agropecuários. A considerar o número de projetos em , , 
andamento para o aproveitamento agropecuario, ja estava previ! 
ta em 1974 a derrubada de mais de 7 milhões de hectares. W~ 
wick Kerr, quando presidente da SBPC (Sociedade Brasileira pa
ra o Progresso . da Ciência), declarou que as derrubadas são de 
tais proporções que, continuando este ritmo, em 35 anos a flo- . 
resta amazônica estaria destruida. A SUDAM (Superintendência 
do Desenvolvimento da Amazônia) exige que metade das áreas ºº!! 
padas ~or florestas seja mantida sob a forma de reserva flore! 

A # -tal, ~omo exigencia para aprovaçao de projetos de ocupaçao,mas 
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-nao hRvendo controle de sua parte, nem do IBDF, os pecuaristas 
vão pouco a pouco avançando nas reservas (l). 

Não podemos deixar de fazer menção, pela sua forte in
terferência com o tema, aos programas de ocupação e de coloni
zação propostos pelo governo e por particu.lares para a Amazô
nia$ As duas modalidades de colonização empreendidas até 1974 

' , pelo governo, para fazer face a proposta de ate 1980 deslocar 
para a região mais de cinco milhões de habitantes, têm tido o 
mesmo feito no que tange à floresta. A colonização nos mol
des em que é empreendida pelo INCRA desde 1970, em pequenas 
propriedades de 100 hectares, tem sido responsável pela des
truição desenfreada da floresta, pois o colono, vivendo em co~ 
diçÕes extremamente precárias, submetido a uma atividade quase 

A - , que exclusivamente de subsistencia, nao pode aproveitar as ar-
• vores abatidas, pela dista.Il.cia em que se acha do mercado e, 

além do mais, sem recursos para derrubadas racionais, lança 
mão do fogo, não cumprindo sequer o compromisso de manter 5~ 
de mata. 

Diante do fracasso da colonização em pequenas glebas, 
está sendo dada prioridade absoluta às grandes empresas agro
pecuárias. É uma tendência que já se fez sentir em fins 
do governo Médici e que se consolidou no governo Geisel (1974). 
Pressupõe modificações profundas na proposta anterior de desl~ 
car grande número de nordestinos para a Amazônia, para ocupa
ção das faixas laterais (100 km de cada lado) das estradas fe-

, 
derais, num processo colonisatorio que foi chamado pretensi~ 

(1) Em entrevista ao jornal"O Estado de são Paulo"pti.blicada em 
20/3/1975,o superintende~te da SUDAM declarou que as cent~ 
nas de projetos a.gropecuarios aprovados pela SUDAM impli
cam em investimentos de 3 bilhões de cruzeiros para cria
ção de 5 milhões de reses. 
O IBDF, apoiado no Programa das Nações Unidas para o Desen 
volvimento (PNUD/FAO),está estabelecendo três bases fÍsi-= 
cas para iniciar uma ação efetiva na região(Belterra~ Alta 
mira e Marabá) • 
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mente de reforma agrária (Proterra - Programa de Redistribuição 
e Estímulo à .Agro-:industria .do Norte e Nordeste)embora seja . f'un

damentalmente um programa visando a atração de investimentos P! 
ra o campo. 

No novo esquema estas terras serão em boa parte vendi~ 
das a grandes empresas, o que contraria disposições constituci~ 
nais que proíbem a venda de extensões superiores a três mil ha 
de terras do Estado. Estão sendo providenciadas licenças espe
ciais do Legislativo para possibilitar venda de áreas até supe
riores a 50 mil hectares. 

Na devastação da Amazônia tr~s fatores podem ser disti~ 
,., 

guidos: l) o colono, que jogado na regiao sem um corresponden-
te apoio, pratica uma agricultura predatória, de roça; 2) a 
grande empres~ agropecuária, para a qual a mata é o elemento 
que ~etarda a implantação do projeto, e a sua preocupação é se 
v0r livre dela quanto antes e 3) as empresas madeireiras na
cionais e internacionais que, nos moldes do que já vem sendo 
feito na África, Sudeste Asiático e no Caribe, voltam-se para a 
Amazônia, interes~a.ndo-se apenaspar madeiras nobres, o que ca
racteriza a exploração como predatória e anti-econômica. 

Recentemente, de acordo com o proposto no Segundo Plano 
nacional de Desenvolvimento, foi formulado um modelo amazônico 
d·~ desenvolvimento que prevê um crescimento auto-sustentado da 
região, e que se baseia, segundo o superintendente da SUDAM,num 
"crescimento desequilibrado", isto é, o governo define os inve! 
timentoo e as áreas mais indicadas e ali concentra os recursos 
em colaboração com a iniciativa privada. O setor madeireiro foi 
obj eto de destaque, tendo sido proposto "transformar a explora
ção madeireira numa atividade planejada, institucionalizada e 
permanente". Esta racionalização dar-se-ia com a enfatização 
da exploração de florestas de "terra firme", o que seria pose!-
. N , _,, ' 

vel com a construçao de novos eixos viarios e com a impla.ntaçao 
de "florestas regionais de rendimento" (administradas pela 
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SUD.AM, porém exploradas por empresários), "condicionando-se os 
... ... -projetos as exigencias de regeneraçao conduzida a refloresta~ 

mento (com espécies nobres), de modo a permitir a exploração 
permanente da floresta, renovada continuamente, e evitar a ati 
vidade de devastação ora existente" ( II PND, 1975). 

•' ,.,, I A , Alias, para nao so falar na Amazonia, convem que i:se fa 
... 

ça referencia ao desmatamento que vem ocorrendo no resto do 
pa!s, onde quer que ainda existam formações florestais. no II 
Congresso Florestal Brasileiro, realizado em 1973 em Curitiba, 
apelou-se para uma "conscientização de que o problema da deva!_ 
tação das matas brasil~iras é hoje mais sério do que em qual
quer época, e daí a necessidade de preservação das florestas 
ser um imperativo para o desenvolvimento nacional". Também ne!!_ 
ta reunião, o geólogo J. J. Bigareiladenunciou as drásticas 
conseqüências do desmatamento irracional verificado e em ex~ 
são na Serra do Mar, no trecho que vai de são Paulo a Santa C!; 
tarina, onde deslizamentos estão ameaçando a conservação das 
rodovias BR-116 e BR-277, assoreando o porto de Paranaguá, co
mo já aconteceu de forma irreversível com o porto de Antonina, 
e expondo cidades litorâneas, como Marretes, a catástrofes 
do tipo ocorrido em Caraguatatuba em 1967. 

As comunicações feitas durante o XXVI Congresso Na
cional de Botânica (janeiro de 1975) confirmaram que o Brasil 

1 A , , 

esta perdendo suas florestas e que aos botanicos e ecologos so 
cabe documentar esta tremenda devastação. Afirmam que dentro 
de dez ou quinze anos, os desmatamentos afetarão seriamente a 
economia nacional, provocando, ao mesmo tempo, o desequilÍ~ 

brio ecológico de vastas regiões. 

, 
pais, 

Como se vê, na região Centro-Sul, a mais adiantada do 
onde estão localizados os maiores centros consumidores e 

industriais, a devastação é igualmente séria e se dá tanto na 
Mata Tropical Atlântica da Serra do Mar, como nas florestas h~ 
mogêneas de pinheiros dos planaltos sulinos. Nestas o esgota-
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man to das rese·rvas de araucária, economicamente exploráveis , 
se dá num ritmo tal que, segundo declarações do presidente do 
IBDl!("O Estado de São l?al:llo'' ,20/9/73)0 Brasil pode~á ter que 
i mportar madeira para o consumo interno em 1977. 

Ainda com base em comunicações feitas neste Congresso, 
:.!alcula-se que em menos de 10 anos as araucárias do Paraná 
·Gerão desaparecido "e, então, será imposs! vel recompor o e
cossistema primitivo da região: os rios estarão irremediave1 
;~~nte assoreados, os solos empobrecidos -- ou deetruidos pela 
~rosão ~ , e a fauna em vias de extinção completa. Para al
gumas regiões do Estado, entretanto, dez anos talvez sejam uma 
previsão ot:tmieta demais: ao norte, as matas já desapareceram , 
completamente e a oeste, maia que isso, muitas cidades ja vi-
vem o problema concreto da erosão, em conaeqttência do desmata-, 
manto". MOORE, da Universidade Federal do Parana, ao analisar 
R s ituação deste ~atado, observou que dos 168.482 Km2 de cobe! 
tura vegetal primitiva só restam 5~: a derrubada dos pinhei-
roa começou com as primeiras ocupações, intensificou-se duran
te o ciclo do mate, chegando a proporções realmente graves de
pois da Segunda Guerra Mundial, com a rápida multiplicação das 
serrarias associada à procura de novas terras para culturas de 
café(l). 

Algumas notícias recentes de jornais e de revistas dão 
conta do que vem ocorrendo no país. O desmatamento tem sido 

1 
, , 1 , 

intensivo nas matas de araucaria do Parana e Santa· Catarina.So 
o Paraná entre 1966 e 1970 exportou mais de 5 milhões de m3 

e.;; madeira ( 2 milhões de árvores) e a devastação não tem si
c.o menor nos maciços remanescentes de Santa Catarina e Rio~ 
C.o do S"L•.l ("Veja", 11-7-1973). Entre 1965 e 1973, período em 

(1) No norte do Paraná, segundo técnico,em conservação do solo 
D.M.d2 Paula Souza,o desmatamento ja provocou, em ~rÍodos 
qie vao de 13 a 32 anos,,perdas de 34 a 63% de mat~ria or
ganica, de 13 a 62%, de cálcio, de 21 a 57% de magnesio e 
de 13 a 50% de potassio. 
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que se intensificou a exploração da madeira,ao mesmo tempo em que 
era .inventivado o plantio de soja e de trigo, foi ainda maior o 
ritmo da derrubada ("O Estado de São Paulo, 31-12-1973). Foto
grafias feitas pelo satélite norte-americano "Skylab" e divulga
das em Curitiba pelo Centro de Pesquisas Florestais da Universi
dade Federal do Paraná revelam que 70% das florestas nativas do 
Estado foram devastadas nos Últimos dez anos, principalmente no 
oeste e noroeste. As fotografias estão sendo utilizadas para 
complementar um levantamento das reservas florestais paranaenses 

. , -que servira de base para as decisoes do governo sobre localiza~ 
ção de indústrias madeireiras e deverá orientar uma nova polÍti
ca florestal ("O Estado de são Paulo", 15-8-1974). Segundo ore
latório elaborado pelo Centro, a atual cobertura florestal é de 
11,83% e o ritmo da redução poderá trazer conseqüências desastre 
sas para a economia e ecologia do Paraná. Há apenas dez anos as 
Datas de araucária cobriam 1.567.756 hectares e foram reduzidas 
'.iara 433.579 hectares. 

Não existe um conhecimento preciso do que resta de Arau
caria angu.stifolia que, nos seus maciços mais ou menos puros, 
constitui a base da economia florestal do Estado de Santa Cata.ri 
nao Um levantamento feito em 1967, na Faculdade de Florestas da 
Universidade Federal do Paraná para uma empresa de celulose (Ri
gesa) 9 concluiu que dependendo do ritmo da exploração, o esgota
mento das reservas se daria na década de ao. Aliás, segundo 
líOOSMAYER (1970), grande parte das florestas de pinheiros já f,2 , 
ram derrubadas, estando atualmente sendo exploradas areas de re-
generação natural da araucária, isto é, povoamentos secundários 
de baixo porte (pinheiro fino), apesar dos dispositivos legais 
que regulamentam o corte da espécie. 

O estudo, que está sendo coordenado por este economista 
tendo em vista um programa florestal para o Rio Grande do Sul, 
considera que a cobertura florestal do Estado ainda representa 
mais de 25% de sua área, apresentando maior concentração ao no_! 
te; possui algumas florestas de latifÓlias mais ou menos degra-
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dadaG no sudeste e o resto é constituído por florestas galerias. 
No Rio Grande do Sul, como ademais em todo o país, as forma
ções f lorestais com madeira de lei tendem à desaparecer ou a se 
degradar em capoeiras. As re~ervas de pinheiro natural ainda 
·:,:-dstcntes não deverão durar inais que 5 a 10 anos no atual ritmo 
de utj_liza.ção, absorvidas que estão sendo pelas fábricas de celu 
l0s ~ e de papel do Estado e as de Santa Catarina. 

Na Bahia a situação não é melhor e as Últimas reservas 
:·1orestais situadas no sul do Estado estão sendo eliminadas. Em 
1911 ocupavam 215 mil Km2 , em 1947 limitavam-se a 126 mil Km2 e 
em 1971 a 60 mil. O governo estadual, atravé~ da chamá.da 11 lei 
da madeira", obriga o replantio no local do corte, porém os re
sultados não se fazem sentir e um mapa fito-geográfico feito pe 

~o Projeto Radam mostra que mais de 80% das florestas baianas 
f~ram destx'Uidas. SÓ em 1973, o sul do Estado exportou 500 mil 
m:> de madeira, o que implicaria um replantio mínimo de dois mi-

- , A J..hoes de arvores, mas os projetos de reflorestamento prevem ªP!. 
nas 33 mil ("O Estado de são Paulo", 24-3-1974). Foi instituí
do pelo governo baiano o "polo madeireiro", que prevê a insta
lação de uma infra-estrutura industrial capaz de enfrentar a 
competição das indústrias madeireiras do Estados vizinhos, que 
se aüastecem da madeira local. 

Não tem limite o número de exemplos que poderiam ser da 
dos sobre as proporções e a forma pela qual, nas diferentes re
giões do pafs, estão sendo destruídos os recursos florestais e 
conseqüentemente atingidos os ecossistemas primitivos, para uti 
lizar a terminologia dos conservacionistas. 

O que foi descrito parece suficiente para ilustrar um 
processo que começou com a própria exploração do pau-braeil,com 

' ' ~ , 
e. : ~ q_ueimadas, para dar lugar as culturas e a produçao de lenha 

.... 
e ca.:rvuo, com a montagem de serra.rias em zonas pioneiras e que 

. , . 
prossegue ate hoJe. 
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PAIVA, SCHATTAN e FREITAS (l) demonstram que não vem 
ocorrendo no país aumento de produtividade agrícola e que o 
aumento da produção se dá em vista da ampliação das áreas de 
cultura, principalmente da "abertura" de novas frentes agrÍc.2, 
las, em geral em terras de matas. 

O aproveitamento econômico das florestas vem sendo co~ 
preendido no Brasil como a derrubada da mata nativa e sua sub! 
tituição por florestas homogêneas, quando na realidade tratar
se-ia de "racionalização das derrubadas , para que as .flores 
tas, preenchendo a sua função de defesa natural do meio man
tenham a capacidade de restaurar-se espontaneamente, no que P.2 
dem e devem ser ajudadas pelo homem, para que, no menor prazo 
possível e com o máximo rendimento, venham a ser submetidas a 
novo corte racional. A solução do problema consistirá, assim, 
numa conciliação, já obtida nos países de tradição florestal , 
entre o interesse econômico da indústria madeireira e o interes 
se maior da comunidade nacional, que reclama a manutenção do 
revestimento .florístico em condições de proteger de forma ade
quada o ambiente natural"CPEREIRA, 1950). 

4. Quadro geral do reflorestamento no globo 

É cada vez maior a importância das florestas artificiais. 
Alguns aspectos podem ser destacados: 1) a alta produtividade 

(1) Para Paiva, Schattan e Freitas (1973) "( ••• ) entre 1948/50 
e 1967/69 tomando-se a média dos anos iniciais e a média 
dos anos finais, o aumento de cultivo foi responsável por 
91, 9% do aumento total da prod-gção agrícola b~~sileira( ••• ), 
por 71,1% do aumento da produçao total da regiao Sul( ••• ) 
por lOB,7% do aumento total da produção agrícola d~ região 
Lest~; ~ ••• ) por_l25,4% do aumento total da produçao agro
pecuaria da r2giao Centr9-0este, por_ll5,9% do aumento to
tal da produçao agropecuaria da regiao Nordeste, e por 
96,9% do aumento total da produção total da região Norte". 
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destas plantações; 2) o fato de se encontrarem em maciços com
pactos e axtensos facilita os manejos mecanizados e barateia o 
trato e o transporte, favorecidos, também, pela homogeneidade das 
espécies e dos tamanhos; 3) tornam-se mais comuns os compromis . -
soa entre os dois empreendimentos ~ a plantação e a industria-
lização ~; 4) quanto à rentabilidade do capital, as florestas 
artificiais são muito mais vantajosas do que as naturais,não só 
no que tange à qualidade da madeira como à concentração da pro
dução. 

O.reflorestamento é praticado desde épocas remotas,quer 
pa:ca garantir a continuidade da produção de madeira pelo plan--.. 
tio de essencias mais produtivas, quer visando proteger as ter
ras de um processo degenerativo decorrente de um desequilíbrio 
ecológico que pode se seguir à destruição brusca da cobertura 
florestal. 

As florestas constituem um recurso natural renovável e, 
' a medida que aumenta no mundo o consumo da madeira, deixando ª!! 
trever possibilidades de escassez, passou-se a praticar formas 
nais intensivas de reflorestamento que envolvem pesquisas gené
ticas, seleção de espécies, aração, adubação e todos os outros 
tipos de cuidados que caracterizam uma agricultura comercial.Os 
resultados a que se chega serão melhores, na medida em que as 
plantas forem de melhor qualidade, as terras mais férteis ou 
mais corrigidas e maiores os cuidados em todas as fases da ati
vidade. 

O plantio maciço de florestas artificiais desenvolveu-
se inicialmente nos países temperados para atender à demanda 
que se acentuou com a Revolução Industrial. O plantio era em 
geral feito com essencias resinosas; em busca de maior produt! 
vidade este vem sendo encaminhado para lugares de clima maia 
quente e, como exemplo, têm-se as grandes plantações de pinhei
ros, de crescimento rápido, das regiões quentes e úmidas do sul 
dos Estados Unidos. Na década de 50 definiu-se o interesse dos 
países consumidores tanto pelas potencialidades florestais na~ 
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rais dos países tropicais, como pelas possibilidades de plantio. 
Inicialmente em regiões da África e do Sudeste Asiático, ligadas 
por vÍnculos políticos e econômicos de dependência a diferentes 
países europeus, e mais recentemente na América do Sul têm sido 
implantados importantes projetos florestais. 

Na Suécia até meados do século atual toda a madeira co
lhida vinha em boa parte das florestas virgens e só se derruba
vam as árvores grandes. Seguiram-se tentativas de aplicação de 
princípios de silvicultura a este tipo de derrubada, criando o 
que chamaram "florestas de equilíbrio" constituídas por árvo
res de todas as idades (HAGNER, 1973). Como continuasse a dete-- , rioraçao das florestas, na decada de 40 optou-se pela derrubada 
de grandes áreas de árvores velhas e de baixa qualidade e pelo 
replantio, o que vem sendo feito gradativamente, principalmente 
com mudas de pinho e de ábeto, de acordo com as práticas mais a
vançadas de silvicultura. 

O Japão também tem procurado substituir as velhas flore~ 
tas por novas. A China promove empreendimentos gigantescos de 
plantio. Nas zonas temperadas do Hemisfério Sul, principalmen~ 
te Chile, África do Sul e Nova Zelândia, há importantes planta~ 
çÕes de pinheiros que abastecem em grande parte as necessidades 
locais. Nas zonas mais quentes, África Oriental, América do Sul 

, , , ,..,, . , 
e Australasia, tambem ha grandes plantaçoes de pinhe1rosJ porem 
os maciços de eucaliptos são mais difundidos. Já no Sudeste A
siático são imensas as plantações de teca que fornecem madeira 
de Ótima qualidade. 

Os países "desenvolvidos", de modo geral, e os países 
Nórdicos, em particular, grandes produtores de resinosas e de 

.... , , 
produtos derivados destas essencias, responeaveis tambem pelos 
grandes fluxos comerciais de matéria-prima e de produtos semi
elaborados e finais, diante do grande aumento da demanda de ma
téria-prima voltaram-se para as possibilidades de abastecimento 
em outras áreas do globo. A partir da! intensificou-se a explo ... 
ração e a comercialização de essencias em estado bruto: import~ 
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ção de toras dos países periféricos para os centrais, ou seja 
para os países consumidores. 

Os maiores consumidores de madeira industrial no mundo 
e aqueles cuja demanda mais cresce são os países do Noroeste 
da Europa, os Estados Unidos e o Japão. 

O comércio da madeira bruta, serrada e em pasta inten
sificou-se fortemente depois da guerra, quer entre os países 
ricos, grandes produtores, quer entre as regiões produtoras 
de matéria-prima e os países consumidores. 

Trabalhos que abordam especificamente o reflorestamento 
na África indicam que em 1964 havia já 2 milhões de hectares 
plantados, dos quais 1/3 com resinosas (pinus) e 2/3 com folho
sas (eucaliptos e secundariamente acácias). Também outras es
sências locais têm sido plantadas para fabricação de celulose 
e para outros usos. 

, 
Convem ressaltar que estudos concernentes ao aproveita-

mento da madeira destas plantations para fabricação de cel~ 
lose, incluindo o custo do reflorestamento, explotação e trana-

, , , --
porte ate a fabrica, mostraram que e vantajoso em relaçao ao 
preço da madeira para pasta em outras regiões do mundo, chegan
do, em alguns casos, a ser inferior à média do preço corrente 
na Escandinávia e América do Norte (Développment des industries 
de la pate ••• , 1967). Em vista do exposto, a FAO vem incenti
vando o plantio em lugares de clima e solo favoráveis e dispon-... 
do de abundante mão de obra, de extensas áreas de eesencias de 
rápido crescimento (principalmente eucaliptos) já vinculadas a - , , projetos de fabricaçao de celulose, localizados proximo a areas 
de plantio e junto ao litoral, o que os torna favorecidos pelo 
custo do transporte da madeira para a fábrica e desta para o e~ 
terior. Novos projetos industriais teriam que envolver, forço
samente, novos empreendimentos florestais. 



-132-

Apenas os maciços florestais de maior envergadura e 
;Jem localizados em relação às fábricas seriam aproveitados pa
ra celulose (aproximadamente 1/3 da superfície das planta
tions ), os demais teriam outros usos. 

, , r , 
Para exemplificar com a America latina, tambem ai e 

s ignificativa a matéria-prima procedente de florestas artifi 
ciais. Estas, como a Tabela IV-1 indica, representam, por en
quanto, muito pouco em á:l.'ea e volume, porém sua importância e
conômica é cada vez maior, podendo ser destacadas as de euca-
liptos e Pinus no Brasil; salicáceas, Pinus, araucária e euca
liptos na Argentina; Pinus radiata no Chile; Pinus no Uruguai; 
teca em Trindade e Tobago; eucaliptos nos altiplanos da Bol!-
via e Peru; ciprestes na Colômbia e Pinus e eucaliptos em Cu
ba. Todas elas plantações que procuram atender a requisitos 
de produtividade, tendo em vista o seu caráter de atividade 
:1ilvicul tora. 

, , 
A maioria dos governos e empresa.rios da America Latina 

estão altamente motivados em relação a empreendimentos flores
tais e têm participado ativamente em reuniões do setor em ní
vel regional e universal, levando a um entrosamento progressi
vo entre as iniciativas nacionais -- governamentais e privadas 

e as internacionais. Como premissa, tem-se que a América 
Latina apresenta condições excepcionais no que tange às plant~ 
çÕes industriais: disponibilidade de terras apropriadas ( Los 
Bosques ••• , 1972) experiência técnica em rápida ampliação pa
ra seleção de espécies e trato tanto de conÍf'eras como de lati 
fÓlias, mão-de-obra rural de baixo custo, etc. Embora o trab~ 
lho da FAO sobre a América Latina proponha com prioridade o 
uso de terras esgotadas pela atividade agrícola, em geral em 
regiões desmatadas ou em zona de vegetação de campo, não ex
clui e até justifica a possibilidade de se desenvolverem ativi 
dades silvicultoras em terras cuja potencialidade produtiva s~ 
ja maior, isto é, em terras próprias para culturas, desde que 
o empreendimento seja econômico. No caso do Brasil, dada a 
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existência de grandes extensões de baixa fertilidade, o plan
tio indiscriminado pode ser altamente prejudicial à agricultu 
ra. 

Considerando os planos de · .f-lorestamento e de reflores 
' -

tamente da América Latina como um todo, pode-se prever um a-
créscimo de 200 mil ha/ano. Os países membros da Comissão 
Florestal da América Latina, considerando o auto-abastecimen
to e a possibilidade de exportação de produtos florestais,ch! 
garam ao que consideraram o ambicioso plano de plantio de 300 
mil ha/ano e à conclusão de que, para este recurso potencial 
proporcionar o máximo de benefícios, é indispensável uma deci 
são política e uma ação legislativa e institucional correspoB 
dente. 

Os dados sobre alguns dos países latino-americanos que 
dispõem de maiores maciços artificiais -- Argentina, Brasil e 
Chile ~ indicam um aproveitamento industrial intensivo. Na 
Argentina, em 1967, usavam-se na produção de pasta 340.000 m3 
procedentes de florestas artificiais, o que representa 58~ da 
celulose química e semi-qu.!mica e 100% da pasta mecânica produ 
zida no país. Quanto à madeira para serrar obtiveram-se, em 
1965, 370.000 m3 , o que representa 40% do total da produção 
argentina. 

No Chile, em 1967, as florestas artificiais forneceram 
1.500.000 m3 de madeira roliça (r) que se destinaram ~ produ-
ção de 100% da pasta quÍmica e semi-química. As florestas ar
tificiais do Chile são responsáveis por 70% da produção flores 
tal do país e proporcionam 80% do valor das exportações dos 
produtos florestais. 

No Brasil, em 1966, uma produção de 700 mil m3 (r) de 
madeira de eucalipto e de 100 mil m3 (r) de madeira de conífe
ras foi responsável por 45% da pasta química e semi-química ll! 
clonal. A maior parte dos painéis de madeira aglomerada é pr.2 
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auzida com matéria-prima procedente de florestas artificiais 
(80% em 1967). 

Atualmente a demanda mundial de madeira age como im
pulsionadora do setor no Brasil. E em dois sentidos: de um 
lado acelerando o desmatamento e, de outro, colocando-se co
mo um dos fatores que condicionam o florestamento e o reflo
restamento. Os países industrializados, principalmente os 
países europeus e o Japão, diante da crescente demanda inter 
na, sem correspondente oferta local, vêm incrementando a im
portação e o comércio de madeiras em toras da Á:frica, Ásia e 
América Ia.tina, assim como têm ampliado sua participação em 
projetos de reflorestamento visando exportação de madeira 
bruta e de madeira industrializada. 
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TABELA ANEXO IV-A 

- 01str1bu1çio porc.ntu1 l das íreas dos t1po1 de veget1çio natvrtl e reflorutamento nas ,..gi ões e sub•,..g1ôes em rehçio ao total d1 

cat;igor1a no Es tido . 

T I P O S O E VEG ETAÇÃ O 
REGtOES E SUB·REGlllES 

M A T A CAPOEIRA CERRADÃO CERRADO CAMPO CERRADO C A M P O REFLORESTAllrNTO 

l. GRANDE SÃO PAULO 

1.1 . Grande São Paulo 6 30 11 14 - - - 5 37 9 16 
rotais O,JU u,14 - - - 5 37 9 ,16 

2 . LITORAL 

2. l. Santo• 9,60 l,00 - - - o 4S o.as 
., ., .: .... .:. ....... , "': ... 

' 7l 
n. 27 - - - - -

' u ... la. 11'1.111 "'""-'· H ,. • 72 - - - - n 

Tn .. '" 10 .10 10 .•• - - - o 45 º' 
] , VALE DO PAU!IA 

1 l e":- , __ : dn• ,. _ _ _ 

' " ' QQ - - - 12 B 1. 'º 
3.2. Taubaté 2,43 2,95 - - - 1 79 2 31 
3.3. Cuaratinaueti 4,05 5,07 - - - 23 49 o 68 

Totlh 8,69 11,01 - - - 38 03 6 19 

4. IC&CCAIA 

4 . t So• ...... ·D• 4 91 8 93 - o 03 o 34 9 62 L85 . , ...... o 20 o 17 - - 0.07 - n 'º 
4, ] , ItaoatíDinaa o 85 2 43 - o 54 10 03 - 7 3; 
4,4, e-:.. looíto 13 65 7 35 - - o 20 l 7 00 3 40 
4 ~ . tta•eva 2 63 6 03 1 14 - 10 71 29 53 to " 
4.6. Avari o, 71 l,09 2,95 5 65 15 83 - 5 53 
4 • 7 , lotllC&tU 0,59 o 81 3 , 05 3 00 6 07 - 3 84 

Totah 23 54 26 81 7 14 9 22 43 25 56 15 36 82 

5. ~lllAI . , ,_, ___ 
o 67 n an - n L? n ,, - ' n• ,.i. ''iracicaba o 38 0,55 0,29 o 24 o 07 - 1 67 

~ l . 
,_, __ 

o 41 o 40 - 1.14 o 27 - o 82 
~ ...... "••• o 33 o 87 o 19 4 89 12 76 - 3 81 

li. 5. Sao Joao da loa Vhta 0,41 0, 16 - o 79 o 4 l - o 80 
~ 6. caaa arcc• o 64 o 59 o 52 1 53 2 39 - 2 10 

;1. 1, JundiaÍ o 13 o 81 - 0,04 - - 2 91 

5 . 1 . ····-·· P•u,~ ••• l 30 l 90 - - - - 2.08 

Totais 4 34 6 08 l 00 9 05 16 17 - 21 25 

•• UllWO PUTO 
6 1 .... . . :A ••••• o. 85 l 54 7 41 17 67 18 B - 3 88 
' ~ .............. n 4• n •• ••• < in ' .. - n " 
6,l , ltuverava o li o Ja 5 )) 3 )2 - - n no 
6.4. Sao Joao da larra 0,24 o 85 11 43 o 66 4 64 - e !I 
6.5. larntoa 0,57 l,39 9 ,52 o 04 - - o 28 

'·' Jabocí~abal o 33 o 44 2 19 1 18 l 50 - n •7 
6 7 ·- o 61 o 62 5 71 li 10 l .84 - 2 10 
6 1 1:.. r .. 1A• o 36 o ~6 o 38 7 .OJ 1 77 . l 16 

Tn••h 3 63 6 76 48 52 46 JO ll 76 - 9 14 

1. MUaU 

7.1. lau:ru 0 , 8i 2 55 11 05 ll 6) l 27 - 7 ll 

1 ' LÍH o 94 o )4 l )) o 17 - - o. ll 
7 l , .. :: O. 2n o ll l ., 1 •• - - n " 

Totah 1,96 3 , 00 14 ,29 15 ,49 l 27 - 7 95 

•• SÃO JOsl DO IIO PUTO 

8 . 1. Si.o Jo1i do lio PTeto 1,08 3,41 16 , 86 4 ,82 O, 55 - ~:~-8 2. Catanduva o 64 0 .9l 1 90 o 45 - -. , .. ·-- n '7 1 ll ' nn n n - - n ,. . - - .11. 0 .3 7 0.89 - n n• - - n '• 
8 5. Jel•• o 45 o 70 - o 8l - - o 19 

Totais 2 81 7 04 20, 76 6,40 o 55 - 2 49 

9 . AUÇATUllA 
-

9 l. Af&t'•t"),,_. o 99 l 30 2 29 2 81 o 07 - n ' 9 2 ,_, __ ,, __ 
o •• 100 - l '7 - - n ,,, 

Tot1h 1,48 5 20 2 ,29 4 38 o 07 - o 76 

10 . PRES !DENTE PRUDENTE 

10 . L. Pre•idente Prudeute o 83 2 73 2.10 1 54 2 59 - l 13 
10. 2 . Pr•1ident• V•nce1l•u 3 36 5 16 - - - - o 02 
10. l n•AA&D& o 11 o 49 - - - - O .03 
10.4. Ad-.ntina 0, 15 0, 19 - - - - 0,06 
l.O. S . Osvaldo Cru& 0,20 O,ll - - - - o 10 

Totais 4 65 8 70 2 10 l 54 2 59 - 1 34 

l l. MARlLlA 

11 1 ~--' n 70 o 88 n !• n ,. 0 O) - n <7 
11.2. Assis o 79 1 24 1 52 4 64 o 27 - l 37 
11 . 1 º" ·~-i.. ·- o 92 l 04 2 19 2 72 - - o 90 

-1.L.!t.,_ .I! - 0.20 o li - - - - n l• 
Totais 2, 70 3,27 J,90 7 ,62 o 34 - 2 ,98 

TOTAL GERAL 1 o o 1 o o 1 o o 1 o o 1 o o 1 o o 1 o o 

FONTE: Cf. Serra Filho. Boletim Técnico nº 11, I.F., 1974. 



CAP!TULO V 

EVOLUÇXO DA LEGISLAÇXO 1LORESTAL NO BRASIL 
-E SUAS REPERCUSSOES 

1. Breve visão da legislação florestal brasileira 

A política florestal de um país deve ae preocupar 
não só com a preservação de coberturas vegetais que g&r&;!! 

tam o equilíbrio ecológico pela função protetora que exer -cem, mas também com a eJtistGncia de florestas ditas de 
rendimento, podendo estas ser naturais ou artificiais. e~ 
be ao Estado legislar no sentido de garantir a p•rmanên -eia das florestas e a prática de tratos silvioulturais 
que perpetuem a possibilidade de usar a madeira como mat!, 
ria-prima. 

A agricultura nOmade, quando vista numa perspecti 
. -

va espaço-tempo, não foi "pr1vil4gl.o" de nenhum momento 
hist6rico-econ6mioo em particular. Marcou todas as fasee 
da História da Humanidade e foi transformando em áridas, 
terras que antes eram f'rteie, como os escritos antigos 
teetemunbam. A tomada de consciência desta realidade foi 
tornando conservacionistas alguns povos e levando os pod!. 
rea públicos a intervir, protegendo as matas do aYanço da 
agricultura. Mesmo nestes casos, isto eó foi possível, 
no mais das vezes, graças a um "avanço da agricultura " 
fora das próprias fronteiras. Como medida fundamental, o 
Estado tem atuado através da política tributária, que Tai 

desde a simples supressão dos impostos (ieençGea fia-
cais) at' a concessão de diferentes tipos de estímulos s 
em dinheiro, em espécie, em ajuda t4cnica, sob a forma de 
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financiamentos, contribuiç~es, prêmios, etc., ou pela desa
propriação, parcial ou total, de terras de florestas, decl~ 
rando-as como bem comum. A preocupação com as leis flores
tais vem desde a antiguidade. A Grécia, Roma, as velhas d! 
nastias chinesas, o ~pão e tantos outros legislavam sobre 
a conservação das matas, como administrá-las, determinando, 
muitas vezes de modo explícito, como se deve proceder o re
florestamento. As leis das velhas civilizações condenavam 
e puniam os destruidores de florestas. 

No Brasil-ColOnia, no Império como na República, la 
gislações esporádicas se ocuparam da conservação e amplia--
ção das florestas, oferecendo maiores e menores 
e maiores e menores imunidades tributárias. 

vantagens 

PEREIRA (1950) advertia que era chegado o momento 
de estabelecer uma política florestal definitiva e enérgica 
"no sentido de utilizar as reservas que ainda nos restam ap!_ 
nas como fonte de matéria-prima, isto é, como usinas de pro
dução de madeiras, sem permitir que sejam arrasadas, para 
substituir por agricultura. Somente se plantarão cereais e 
outros semelhantes, em terras atualmente ocupadas por flore.! 
tas, mediante indeclinável dever de reflorestamento. O pró
prio corte para fins industriais há de ser racional, permi-
tindo a regeneração". 

Em grande número de países a legislação específica é 
expressa por um "código florestal" que, ao reconhecer na 
silvicultura uma atividade econômica imprescindível,passou a 
procurar orientá-la. "Cada país dirigiu esse ramo da econo
mia segundo o entendimento dominante nas leis de estrutura 
do Estado. A intervenção do poder estatal variou, segundo a 
tendência individualista ou socialista das respoctivas cons
ti tuiç~ea. Observa-se, porém, que as não-intervencionistas 
estão sendo gradualmente abolidas, não existindo mais naç~es 
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que neguem ao Estado o poder de, direta ou indiretamente , 
regulamentar a conservação e reprodução das matas, inclusi
ve em terras particulares" (PEREIRA, 1950). 

A evolução histórica do Direito Florestal brasilei
ro encaixa-se nas diferentes fases de nossa história eoon8-
mioa. Ao falar do período colonial e da importância do co
mércio de madeira, principalmente o de pau-brasi1 1 PEREIRA 
(1950) refere-se ao fato de que dada a "rapacidade do si.! 
tema colonial português que se preocupava em espremer as ri -quezas da terra, atá à última, foram desaparecendo, em cur-
tíssimo lapso de tempo, as reservas florestais da orla lit~ 
rAnea". As tentativas governamentais -- as primeiras leis 
datam de 1442 -- em nada impediram o ritmo da devastação r.! 
sultante da demanda de Portugal para atender ao crescimen
to da esquadra e à consolidação do Impário colonial. 

Com o passar dos sácul.oe a madeira foi escasseando, 
para obtê-la era necessário cada vez penetrar mais a fundo 
no território e, como coneeqaência, o custo ia aumentando • 
Como é de todos sabido, o comárcio da madeira era o mais l~ 
crativo nos primeiros tempos da colonização. Em 1797 ara.! 
nha de Portugal expediu ordem aos governadores das capita~ 
nias da Paraíba, do Rio Grande de São Pedro e da Bahia, de
clarando de propriedade da Corte "todas as matas e arvore
dos à borda da costa ou de rios que desemboquem diretamente 
no mar, e por onde em jangadas se possam conduzir as ma.dei 
rae cortadas at~ as praias". Esta e outras regulamenta
ç~es que se seguiram, procurando inventariar as quantidades 
e qualidades de madeira, a possibilidade de melhor aprovei
tá-las, orientando sobre a forma como deveriam ser abati
das, serradas e expedidas, a instituição de multas para o 
cort~ clandestino, as pun19~es impostas às derrubadas com 
togo, dão idáia de como, já então, o problema se apresenta
va. Não é preciso dizer que esses reguJ.amentoe não foram 



-142-

cumpridos. As primeiras disposiç~es para o corte racional 
de madeira datam de 1802, sendo exigida "ordem escrita pa
ra a venda de madeiras e lenha por particulares ou para f a
zer queimadas, o emprego do método de corte e talho eucess,! 
vo de cinco em cinco anos, a fim de não sacrificar as árvo
res ••• " (PEREIRA, 1950). 

A exportação do pau-brasil era monopólio estatal e 
representou de 1697, quando foi inetituido, até 1834, quan
do foi extinto, uma das mais importantes fontes de lucro 
do governo. 

Com outras motivaçUes embora, não cessaria no Imp4-
rio a devastação que marcou o período colonial. As matas 
eram queimadas para serem rapidamente ocupadas com roças e 
plantaç~ee de produtos de exportação e as terras iam se su
cedendo à medida que eram esgotadasº "Exigir que se reapei -
-~assem as leis de proteção à floresta seria. incidir no des_! 
grado dos fazendeiros que eram o sustentáculo dos parti-
doe Conservador e Liberal" (PEREIRA, 1950)º 

Só em 1872 a primeira companhia privada, especiali
zada no corte de madeiras foi autorizada oficialmente a fun -
cionar. Uma série de decretos procurou regulamentar o cor-
te de madeiras de lei(l) por particulares. 

Na República as matas continuaram relegadas a plano 
secundário, nas efetivas preocupaçCee da Administração, co
mo objeto de mensagens governamentais, projetos e decretos 
jamais levados a sério. Em 1921 foi criado o Serviço Flo
restal do Brasil, que "por falta de recursos" s6 foi re~ 
lamentado em 1925. A destruiç~o no período republicano foi 
fortemente acelerada, porque "a consagração ilimitada do 

(1) Eram chamadas de madeira de lei as madeiras de constru
ção, cujo corte tinha sido sujeito a determinadas 1e1s. 
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direito de propriedade permitia entender-se que cada um se 
·tornara livre para cortar e queimar as matas, como melhor 
lhes aprouvosse" (PEREIRA, 1950) e pelo avanço tácnico que 
facilitando a derrubada como o transporte (advento das fer -rovias) da madeira aumentou as proporçCes do "negócio" e 
nele interessou grandes capitais. Porém à praga do madei
reiro segue-se a do agricultor. Este não permite a regen,t 
ração da mata pelo crescimento das plantas jovens e acaba 
corn o que reste. pele. prática. das queimada.e, impedindo e. r,t 
genere.ção natural. As pequenas imbuias, os pinheiros jo
vens, enfim todas as plantas que seriam fonte de explora
ção industrial, para os filhos daquela geração, são inexo
rável e irremediavelmente destruídas. A queimada iguallne!! 
te torrou a maior parte do húmus e a terra permitirá,a par -tir daí, algumas se.t'ras, cada qual menos produtiva; com o 
dinheiro obtido, o colono vai adquirir novo pedaço de chão. 
Um novo capítulo de devastação se inicia, igual ao antece
dente. O ilustre jurista, cujo livro é uma fonte inesgot~ 
vel de informações, analisa a fragilidade da Constituição 
de 1891 e doe Código Penal e Civil no tocante a danos cau
sados às mataa. Cada Estado legislava sobre o assunto."De 
modo geral, os governos dos Estados estavam animados de 
boas intenções e as disposições legislativas continham pre 
ceitos que, se fossem observados, a devastação teria sido 
eetancada". 

Em São Paulo a preservação das matas começou a ser 
uma preocupação maia generalizada e em 1896 é criado o Ho~ 
to Botânico de São Paulo, que é instalado junto às Matas 
da Cantareira. Mudando de nome e de atribuiçtses T'1-ias V.! 
zea é antecessor do atual Instituto Florestal. Foi o seu 
primeiro diretor, o natura.lista Loefgren, quem, em 1903 , 
provocou uma calorosa polêmica pública sobre a devastação 
das matas por estradas de ferro. A Companhia Paulista de 
Estrade de Ferro tomou a iniciativa de criar um Horto 1lo-
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restal volta.do para o refloi·estamento intensivo ( l) e 

----------------·-
(1) Em 1904, por iniciativa do engenheiro Navarro de Andrade, 

funcionário da mesma, que jt:.atificou & proposta de plan
tio de florestas homogêneas demonstrando que as eatradae 
de ferro da Companhia consumiam cerca de 1 milhão de me 
t~os cúbicos de madeira por ano em dormentes e mais dê 
600 mil metros cúbicos de lenha. A Companhia estabele
ceu uma faixa de seis quilómetros de cada lado de suas 
vias férreas e passou a incentivar os lavradores para 
que efetuassem plantioa neste espaço, com espácies réco
mendadas. Instalou um viveiro para fornecimento aos a
gricultores e para uso próprio e passou a adquirir terras 
e nelas desenvolver o plantio de essências florestais,vi 
sando não só o abastecimento das estradas como também ã 
valorização das terras. 
Uma estatística datada de 1921 indica que as ferrovias 
paulistas tinham uma demanda de cerca de 1.300.000 m3 de 
madeira para dorrnentea e de 3.8650000 m3 para lenha. 
A Companhia foi estabelecendo hortos em várias proprieda 
das, o mais importante tendo sido o do Rio Claro,para de 
13envolver em lar·ga escala a cultura de eucaliptos, espé= 
cie que foi escolhida entra ae nativas e as exóticas co
mo a mais apropriada do ponto de vista do ailvioultor,pa 
ra aa finalidades a ~ue se destinavam: dormentes, lenha-; 
mourões e poateso · 
Em 1825 já haviam sido pla~tadoa eucaliptos ~ D.robusta 
- no Jardim Botânico do Rio de Janeiro. Em 1868 foram 
levadas mudas para o Rio Grande do Sul. 
A escolha do eucalipto se deu puramente em função da pro 
dutividade em madeira, uma vez que nas plantações experI 
mentais de espécies var'iadas, nativas ou exóticas ~das na 
tivas a que ofereceu melhor performance foi a AraucQ.l:'ia
brasiliana, Riçh, que apresentou, com 18 anos, o rendi-
mento de 168 mJ de madeira por alqueire, enquanto o euca 
lipto de 9 anos fornece 800 metros cúbicos. -
Em 1923 já estavam plantados 3.500 alqueires em diferen
tes áreas do Estado. Como muitas espécies foram planta-
das perto uma das outras ocorreu um alto grau de hibrida 
ção. Segundo JACOBS (1972), só 30 anos depois de Navar~ 
ro de Andrade ·ter começado ieeu trabalho é que se compro
vou ser comum a ocorrência de híbridos no gênero Eucaiyp 
tua e só na década de 50 que ee passou a fazer regiilar-= 
mente a triagem de espécies para produção de sementes 
não-híbridas. Em 1971 foi publicada na Austrália, por 
Pryor & Johnson, uma nova classificação de eucaliptos • 
Muitos nomes dadoe no Brasil sfio,na realidade, nomes de 
híbridos e não de espécies puras. 



-145-

Foi a partir deste horto, e de outros criados pela 
Companhia, que o eucalipto proliferou no país. 

Em 1911 foi fundado o Serviço Florestal do Estado 
(Horto da Cantareira) e, em outros Estados, hortos fede
rais, estaduais e particulares. Navarro de Andrade cal.cu -lou que em 1923 já havia mais de 20 milh~es de eucaliptos 
plantados no Estado de São Paulo. 

D~poie de 1930 pode-se considerar uma nova fase no 
Direito Florestal: o 12 C6digo Florestal Brasileiro data 
de 1934 (regulamentado em 1935); o Código Penal de 1941 
é mais rigoroso e, de modo geral, a legislação que se se
gue enfoca com objetividade os problemas da exploração , 
fiscalização e conservação das florestas. Porém, na prá
tica, as mudanças ainda desta vez, não se fariam sentir. 

Os Códigos Florestais que a maioria das naç~ee têm, 
expressam a preocupação da sociedade para com as flores
tas, e no Brasil constituiu o ponto de partida para o pr~ 
prio Direito Florestal. No Artigo Primeiro do Código Fl~ 
restal de 1935 constava: "As florestas existentes no ter 
rit6rio nacional, consideradas em conjunto, constituem 
bem de interesse comum a todos os habitantes do país,exe~ 
cendo-se os direitos de propriedade com as limitaç~es que 
as leis em geral e especialmente este Código, estabele
cem". Este artigo, que resume uma posição de princípio , 
4 mantido praticamente com os mesmos dizeres no Novo C6d! 
go Florestal de 1965. Indiscutivelmente o Código de 1935 
representou um início de regulamentação do uso das flore~ 
tas e, apesar de muitos aspectos obsoletos que continha,o 
seu não-cumprimento certamente foi um atraso. 

Muito se discutiu sobre a suposta interfer~ncia do 
Código na propriedade privada, na medida em que consisti
ria numa intervenção. Mas, na verdade, como tais pode
riam ser consideradas também as medidas governamentais re -
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lativas ao café, ao açúcar, ao algodão, à laranja, etc. 
Aliás, em todas as sociedades, nas caracterizadas como 
"primitivas", e até nas caracterizadas como civilizadas , 
assim como em sistemas econômicos que se opõem, por trad! 
ção ou por legislação 1 acima do direito da propriedade pr! 
vada está o interesse da sociedade como um todo, na medi
da em que o direito de propriedade é subordinado ao inte
resse coletivo. Na realidade, nas sociedades estrutura-
das em função da propriedade privada, dificilmente s~o 

cumpridos estes princípios na medida em que entram em co~ 
tradição com a própria definição desses sistemas s6cio
econ6micos e políticos. Nos países capitalistas mais a
vançados a produção de interesse social ou de interesse 
do Estado, seja ela mineral, agrícola ou floreetal,é dis
sociada da posse da terra. PEREIRA faz a seguinte coloc~ 
ção: "Portanto, as restriçtses introduzidas pelo Código 
Florestal são de legitimidade incontestável. Tão jurídi
cas, como o são as disposições da Lei do Inquilinato, da 
Lei de Luvas, da Lei de Usura, de -todas, en:fim, que redu
ziram a esfera do Livre uso de bens. Elas visam, afinal 
de contas, a própria proteção do indivíduo detentor das 
matas". 

O Código de 1935 considera como protetoras as flo
restas que, por sua localização, servirem, conjunta ou 
separadamente para: conservar o regime das águas; evitar 
a erosão das terras pela ação dos agentes naturais; fixar 
dunas; auxiliar a defesa das fronteiras; assegurar condi 
ções de salubridade pública; proteger sítios que, por sua 
beleza mereçam ser conservados; asilar espécimes raros da 
fauna indígena. As florestas chamadas remanescentes e as 
modelo (parques nacionais, estaduais e municipais, boa~ 
ques experimentais) se confundem, na prática, com as flo
restas protetoras. 
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As florestas de rendimento, como o nome bem indica, 

t~m como finalidade, quer sejam naturais, quer artificiais, 
a exploração para uso industrial e/ou comercial. A sua ut.!, 
lizaç~o pelo proprietário estava sujeita a restrições. Da 
mata existente numa propriedade em 1935 deveriam ser separ~ 
dos 25%; se se tratasse de wna floresta homogênea, poderia 
ser explorada intensivamente, sujeita apenas à regulamenta
ção posterior, que ficou sendo de responsabilidade do Ineti 
tuto Nacional do Pinho (l); ee não fosse uma floresta homo: 
gênea a exploração dos 75% não estaria sujeita a reetriçtses. 
"A liberdade q...:e aí se concede não tem similar em nenhuma 
outra lei florestal do mundo. Sobre esses 3/4 de floresta, 
desde que não haja mata protetora, o dono dispõe de amplo 
direito de devastação, permitindo-se o corte raso e limpe~ 
za, para utilizar o terreno com o único encargo de replan
tio das árvores equivalentes às abatidas" (PEREIRA, 1950 ). 
Ao contrário da maioria dos países em que a devastação de 
matas , homog?meas ou heterogêneas, é proibida, no caso bra
sileiro a falta de precisão do Código tem favorecido a der
rubada ilimitada, pois, não especificando se a quarta parte 
se refere à área da propriedade em 1934 ou à área de uma 
proprieda.de em qualquer momento, tem levado a sucessivos de.!!_ 
matamentos, à medida em que as propriedades se desdobram,por 
herança, venda, ou simplesmente para mais facilmente burlar 
a lei, podendo conduzir, num prazo relativamente curto, ao 
completo desmatamento. 

O Novo Códlgo Florestal, de 1965, mantendo inaltera
do o Artigo 12 do anterior, perpetuou a situação de contro
vérsia, pela separação que institui entre posse da terra e 

(1) O Instituto Nacional do Pinho, criado em 1941, tinha co
mo finalidade cuidar do comárcio e da produção da 
Araucaria ~tifolia, principal madeira comercializa
da no sécul~. 
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~ da floresta natural de prot~ção. Na verdade, consideran
do a floresta um bem comum, pressupõe que iniciativas gove!: 
namentais, quer sob a forma de imposição, quer sob a forma 
de orientação, na medida em que criam restrições ao partic~ 
lar, devem resultar de uma atuação conj~nta entre um e ou
tro. Na prática esta separação limita a capacidade de atu~ 
ção do Estado, pois a não-desapropriação da terra em que a 
floresta se assenta leva, no mais das vezes, à impossibili
dade de manutenção da mesma. E a prova está nas interminá
veis demandas jurídicas que vêm acompanhando todas as tent~ - , tivas de preservaçao de areas florestais, resultando, em g~ 
ral, em destruição da mata. 

O Código distinguiu apenas a floresta de preserva
ção perma.nente(l) e a floresta não preservada.Nas florestas 
plantadas, não consideradas de preservação permanente,é li
vre a extração de lenha e demais produtos florestais ou a 
fabricação de carvão. Instroduziu diferenciações regionais: 
proibiu 11 a exploração de forma empírica das florestas primi 
tivas da Bacia Amazônia"; distinguiu nas regiões Leste Meri 
dional, Sul e Centro-Oeste <2), as áreas em que deverá ser 
respeitada a cobertura arbórea de 20% da propriedade 9 das 
áreas ainda incultas onde "as derrubadas de florestas primi 
tivas, nos trabalhos de instalação de novas propriedades a
grícolas, só serão toleradas até o máximo de 50% da área da 
:propriedade"; na região Sul, nas áreas de ocorrência de a
raucária o desflorestamento só poderá ser feito de modo ra
cional, a fim de evitar a eliminação permanente da floresta. 

(1) são consideradas de preservação permanente as florestas 
e demais ~o~as de vegetação n~tural situadas junto a 
cursos d'agua, lagos, reservatorios e nascentes, no to
po de morros, nas encostas, nas restingas. E também os 
Parques Nacionais, Estaduais e Municipais e Reservas 
Biológicas, as Florestas Nacionais, Estaduais e Munici
pais. 

(2) Divisão Regional do Brasil anterior à vigenteº 
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Este Código vem sendo vivamente criticado pelos téc
nicos do setor, que o consideram como retrocesso jurídico , 
~~constitucional, "carente de espírito prático, de princí
pios de fiscalização e fundamentos de administração sobre 
o que pretendeu legislar, carente principalmente de uma com 
preensão geográ.:fica e filosófica sobre tudo aquilo que pre
tendeu conceituar ••• " ( 1 ). Pelo seu Artigo 19, "visando o 
maior rendimento econômico, é permitido aos proprietários 
de floresta.e heterogêneas transformá-las em homogtmeas, ex!. 
cutando trabalho de derrubada a um só tempo ou sucessivamen 
te, de toda a vegetação a substituir, desde que assinem, 8!! 
tes do inicio dos trabalhos, perante a autoridade competen
~e, termo de obrigação de reposição e tratos culturais",ofi 
cializou a devastação, que passou a se processar com amparo 
da leiº Ao determinar que as empresas que utilizam matéria 
-prima e/ou combustível de origem vegetal sejam obrigadas a 
manter direta ou indiretamente florestas para suprimento 
próprio, de certa forl!lB. incentivou o desmatamento. 

Pode-se afirmar que a maioria dos especialistas con
sidera que, embora os florestamentos e reflorestamentos pa
ra fins comerciais sejam +nteressantes para o país, não jll!, 
tificam a derrubada de florestas naturais para em seu lu
gar se plantarem florestas homogêneas. 

Outro aspecto dos mais ilaportantes é a evolução da 
legislação tributária, quer no que concerne à terra como à 
floresta. E pacífica, em toda legislação a partir de 1935, 
a isenção do imposto territorial rural. Já a isenção total 
e outras formas de imunidade tributária tem sido objeto de 
constantes modificações. De modo geral, as leis mais rece_!! 
tea estão se voltando para a criação de mecanismos tributá-

(1) CASTILHO,E.A.H. de - Subsídios técnico-jurídicos para a 
revisão do Código Florestal. São Paulo, Instituto Flo
restal, 1974 (exemplar mimeografado), citado por MORAES 
VICTOR, 1975. 
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ri os e creditícios f!.ltamente favoráveis à iniciativ~ parti
cular (Leis de Incentivos de 1966 em diante). 

Parece-nos satisfatória a conclusão de Castilho: 11 Ur -ge reformar esse Código, aproveitando-se ae experiências do 
passado para fundamentá-lo com uma doutrina jurídica nitida 
mente florestal, decorrente ds juriaprud~ncia e dos princí
pios gerais do Direito, mas qua ue associe tambám à experi
ência técnica nos diversos aspectos florestais, de proteção 
às paisagens naturais e de atributos biol6gicos e geol6gi-
cos, de proteção dos solos, das torrentes, aguadas o manan
ciais, de recreativos ou econômicos, tudo com os requisitos 
do planejamento territorial e levando em conta as aptid~es 

de uso do solo em suas diversas variáveis, agrícolas, pastQ 
ris e mineralógicas, onde se destaca.ria também a própria v~ 
cação florestal( ••• ) importante , princ:tpalmente, é que o 
Código Florestal, a exemplo de outros existentes, reporte 
sempre suas origens à Consti·iiW.ção, busque princípios e eqU! 
val~ncia no Código Civil, assim como amparo no Código Penal, 
e nem confli te com qualquer ou·tra legislação existenteºº 

Além das determinações do Código, o Estado de São Pa~ 
lo, antecedendo a esfera federal, estabeleceu incentivos fi.!!, 
cais favorecendo tanto o plantio de eas~ncias exóticas como 
a preservação de florestas nativas (Lei Cid Franco de 1954 ) 
ao conceder isenção tributária-parcial do imposto territo
rial rural. Em 1960 "á concedida isençr:to total sobre o im
posto t3rritorial às áreas cobertas por florestas naturais , 
primitivas ou secwidárias, ou por florestas artificiais, 
quaisquer delas com ~ais de três metros de altura, desde 
que compreendam mais de 10% da extensão total da proprieda-
de". Como logo depois 
ra a União, o caráter 
chegou a ser sentido. 

o imposto territorial rural passou P!!!: 
de incentivo que tinha esta lei não 

O Estatuto da Terra (l) retoma o pr2 

(1) Lei n2 4504 de 30 de novembro de 1964. 
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blema e estabelece, no que concerne ao imposto territorial 
rural, que "As florestas ou matas, as áreas de i"eflorest_! 
mento e as por elas ocupadas, cuja conservação for necessá -ria, nos termos da legialaç~o florestal, não podem ser tri 
butadas". 

2. Os incentivos fiscais e o reflorestamento 

A silvicultura no Brasil foi, até muito recentemen
te, uma atividade interessando áreas restritas, envolven
do capitais pouco significativos o do conhecimento de um 
número bastante limitado de pessoas. 

As tentativas de recompor as florestas nativas não 
tiveram a menor expressão, porém as plantações com fins 
silviculturais estão tendo uma import~cia econOmica cres
cente, interessando embora áreas muito pequenas, no total, 
e circunscritas no espaço. 

Duas fases podem ser consideradas: antes e depois 
das atuais leis de incentivos fiscais, a começar pela da 
1966. Os empreendimentos anteriores podem ser considerados 
como pioneiros (l) e os posteriores fazem parte,todos ele~ 
da 11 fase IBDF 11 , uma vez que todos oa órgãos governamentais 
relacionados com exploração e comercialização da madeira , 
plantio de árvores e proteção das florestas <2 > foram ex
tintos e suas atribuições transferidas para um novo órgão , 
o Instituto Brasileiro de Desenvolvimento Floreeta1, criado 
em 1967 e que até hoje se encarrega da formulação da pol!ti 

(1) Plantações de eucaliptos das ferrovias de S.Paulo; das 
siderúrgicas de Minas Gerais, da Companhia do Vale do 
Rio Doce e as plantações de pinus da Klabin no Paraná. 

(2) Instituto Nacional do Pinho, Departamento de Recursos 
Naturais Renováveis do Ministério da Agricultura e Con 
selho Florestal Federal. 
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ca florestal (l). 

Em 1974 este 6rgão passa por uma mudança administra
tiva que desmembra o Departam~nto de ~conomia Florestal em 
duas partes: o Departamento de Planejamento e Economia Flo
restal, encarregado da elaboração de zoneamentos econômico
ecol6gico-florestais e de planos de manejo e exploração ra
cional das florestas artificiais e o Departamento de Re
florestamento, com atribuição de acompanhar a execução dos 
projetos e controlar a aplicação dos incentivos. Foi também 

(1) Decreto Lei n2 289, de 28-2-1968 estabelece: 
Art. 42 - Compete prioritariamente ao IBDF: 
I - traçar as diretrizes gerais da política florestal 

do País e elaborar planos anuais e plurianuais 
II - efetuar,periodicamente,o levantamento e o inventá

rio dos recursos florestais brasileiros; 
III - realizar pesquisas e experimentações nos campos da 

silvicultura, da tecnologia das madeiras e da fau
na silvestre; 

IV - realizar e promover o reflorestamento com fins eco 
nômicos e ecológicos; 

V - prestar assistência técnica e estabelecer princí~ 
pios e normas visando à utilização nacional das 
florestas; 

VI - adotar, promover ou recomendar a adoção de medidas 
que assegurem a manutenção do equilíbrio entre as 
reservas florestais e o consumo de produtos e sub
produtos florestais visando ao perene abastecimen
to doe mercados consumidores; 

VII - autorizar,orientar e fiscalizar as explorações flo 
restais, no campo da iniciativa privada, bem comõ 
planejar e executar as operações correspondentes 
nas áreas de sua jurisdição; 

VIII - regular a instalação e o funcionamento de serrarias 
e indústrias que utilizem madeiras como matéria-pr.!_ 
ma; 

IX - cumprir e fazer cumprir as Leis( ••• ) e toda a le
gislação pertinente aos recursos naturais renová
veis. 
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criado o Departamento de Pesquiaa, vinculado a atividades 
de experimentação silvicultural nas diversas zonas ecoló
gicas indicadas nos estudos de zoneamento. 

A atual fase da política florestal que começou com 
a Lei de 1966, conhecida como 5106, modifica o caráter da 
participação do setor privado na atividade florestal, ca
nalizando consideráveis parcelas da economia popular para 
a implantação de florestas. Ao se apresentar praticamen
te como substitutivo '.:: o Artigo )8Q do Código de 1965 ( l) 

muda, com enormes repercussões, a "filosofia" de não o
nerar o proprietário de florestas, pela "política" de i!!, 
centivos. A partir daí, o interesse do empresário, quer 
aquele já anteriormente vinculado a atividades rurais ou 
simplesmente grandes proprietários de terra, como dos em
presários de modo geral, e entre estes estão incluidos,em 
primeira linha, os do setor papel e celulose, se voltou 
para o reflorestamento. 

A Lei 5.106 dispõe sobre os incentivos fiscais ºº!! 
cedidos a empreendimentos flo~estais. No seu Artigo 12 
consta: "As importâncias empregadas em florestamento e 
reflorestamento poderão ser abatidas ou descontadas nas 
declarações de rendimento das pessoas físicas e jurídicas 
residentes ou domiciliadas no Brasil, atendidas as condi
ç~ee estabelecidas pela presente lei". Pelos parágrafos 
12 e 32 fica claro que as pessoas físicas podem abater da 
renda bruta as importâncias comprovadamente aplicadas 
em florestas ou reflorestamento. As pessoas jurídicas p~ 

(1) Artigo )8Q do Código de 1965: "As florestas plantadas 
ou naturais são declaradas imunes a qualquer tributa
ção e não podem determinar para efeito tributário, a~ 
mento do valor das terras em que se encontram". Este 
artigo foi revogado na Lei nQ 5.106 de 2-9-66. 
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dem descontar do imposto de renda que devem pagar, até 50% 
do valor do imposto, as importâncias comprovadamente apli
cadas. O Artigo 2Q dispõe que o florestamonto e o reflo~ 
reatamento podem ser feitos pelas pessoas físicas ou jurí
dicas em termos próprios ou então pela contratação de ser
viços de terceiros (Artigo 42). 

O decreto-lei n2 1.134 de 16 de novembro de 1970 
"Determina que a partir do exercício financeiro de 1971 as 
pessoas jurídicas poderão descontar até 50% (cinqaenta por 
cento) do valor do imposto de renda devido na declaração 
de rendimentos, para aplicação em empreendimentos flores
tais cujos projetos tenham sido aprovados pelo IBDF". 

Sem querer entrar em minúcias, cabe destacar o Arti 
go 52, segundo o qual somente será concedido o benefício 
previsto se a pessoa jurídica ou a empresa "concorrer, efe 
tivamente, para o financiamento das inversões totais do 
projeto com recursos próprios, nunca inferiores a uma ter
ça parte do montante dos recursos descontados do Imposto 
de Renda, aplicados ou reinvestidos no projeto" (l). 

O importante a destacar é que a primeira lei (NQ 
5.106) exige que a aplicação saja feita no ano-base, ou 
seja, no próprio ano fiscal, enquanto os demais incentivos 
(SUDENE, SUDAM, etc.) permitem a aplicação no ano seguin
te, o que na prática significa que o Imposto de Renda não 
chega a ser pago (a aplicação se faz por ocasião do reco~ 
lhimento parcelado do imposto). 

Com a segunda lei (NQ 10134) as vantagens tributá~ 
rias concedidas ao reflorestamento passaram a se equiparar 
às maiores proporcionadas a outros organismos ou setores • 

(1) Este benefício é cumulativo com os demais incentivos 
fiscais, até o limite de 50 por cento. 



-155-

Usando as vantagens ofereciàs s por uma ou pela outra lei, 
ou ainda pela combinação de ambas, verificou-se uma verd~ 
d eira corrida para aplic-aç f.io í:' .01 pro jatos de reflorestamen -to. 

Aplicação em Incentivos Fiscais (em%) 

1967 19§.._] 3.69 1970 1971 
SUDENE 64,4 56,4 54,0 46,9 
SUDAM 22,9 23,4 22,0 21,5 
SUDEPE 6, 1 1215 13,4 9,5 
EMBRATUR 5,0 490 3,9 3,9 
REFLOREST AMBNTO 0,7 1,6 3,7 6,6 18,3 

Da regulan:entação que ze seguiu é importante desta
car os seguintes aspectos: 

- a propriedade deve ~stP~ bem àufinida (proprietá
rio, uaufrutuário 9 'locatário ou comodatário); 

- os empreendimentos florest~io devem ter projeto 
específico anual ou plurianual, aprovado pelo 
IBDF; 
o reflorestamento pode oer feito também mediante 
a contratação de serviços de ·i;erceiros; 
dois ou mais contribuintes podem apresentar um s6 
projeto, desde que as áreas sejam contíguas; 

- as importâncias deduzi~a3 podem ser aplicadas em 
empreendimentos florestais de sociedades por a
ç~es, ou em sociedades não~acionárias de pluripar 
ticipação; -

- a lei 5.106 estipvia como área mínima a ser plan
tada 4 ha, enquanto a l.~34 exige 400 ha em se 
tratando de uma área l.solada, ~ 100 ha se estiver 
junto a um maciço já existente ou na proximidade 
do mercado consumidor. No caso específico de São 
Paulo, o maior Estado reflorestador e onde a in
dústria se apresenta 1ifundida, os 100 ha acabam 
sendo o mínimo geralmente exigido. 

Foram criadas as condições para a presença de empre
sas especializadas, para as quais são canalizadas as poup9.!! 
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ças populares, sob a forma de desconto em Imposto de Renda. 
Na verdade não só foram criadas condições como, na prática. 
se limitou a possibilidade de empreender florestamento e re 
florestamento às grandes empresas. Canalizou-se para esta 
atividade o interesse de grupos financeiros e industriais 
que, em geral se associando a proprietários da terra, em 
poucos anos adquiriram uma tal import~cia financeira e eco --nemica, que passaram inclusive a envolver capitais interna-
cionais em seus projetos, como será visto na parte relati
va às empresas de celulose. 

Inicialmente o reflorestamento podia ser feito, com 
dinheiro dos incentivos fiscais, em qualquer lugar do país, 
não se situando dentro de um planejamento ecológico que co~ 
siderasse as qualidades da terra e as espécies de árvores, 
como também de um planejamento econômico que previsse o en
camjnhamento do material lenhoso depois de colhido. 

A enorme repercussão que estava tendo o refloresta~ 
manto começou a regredir com a instituição do PIN e do PRO
TERRA, que desviaram parte elos recursos que estavam sendo 
canalizados. O Plano de Integração Nacional (l) estipulou 
que, a partir de 1971 e até 1974 (data esta que foi pror
rogada), do total da import~ncia do Imposto de Renda, pos-
sível de ser aplicada, 30% caberia ao PIN e os reatantes 7CJ1, 
seriam de livre aplicação nos empreendimentos ligados aos 
órgãos beneficiados por isenções. 

Pouco depois o PROTBRRA <2 > foi beneficiado com a 
captação obrigatória de 20% do imposto de renda passível de 
ser aplicado. Somando-se os benefícios obrigatórios para 

(1) Decreto Lei 1.106 de 16-6-1970 que institui o Plano de 
Integração Nacional. 

(2) Decreto Lei 1.179 de 6-7-1971 que institui o Programa 
de Redistribuição de Terras e de Estímulo à Agro-Indús
tria do Norte e Nordeste. 
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os projetos ligados à PROTERRA e ao PIN, a faixa de livre 
escolha ficou reduzida para 50% do possível de ser aplica -do, ou seja 25% do total. Na prática, ocorreu uma alter_! 
ção das leis de incentivos .fü;;cais para o refloreetamen -to (5.106 e 1.134) com redução de 50 por cento. 

Até princfpj_os do 1974 a sistemática da aplicação 
manteve-se inalterada, porém a partir daí uma série de de 
eretos e regulamentações vem impondo modificaç~es e res
triç~es de todo tipo. 

Pretendendo evitar a grande especulação que vinha 
ocorrendo com a captação, dada a intermediação de pessoas 
e de empresas com cobrança de -Ga.:i:as elevadas e mui tas ve-

( 1 ) zes aplicação irregular doa rect~·aos, determinou-se 
que esta se tornasse uma atividade exclusiva de institui-
çaes componentes do sistema. fintUlceiro, credenciadas jun
to ao Banco do Brasilº Na prática, ocorreu a introdução 
de mais um intermediário, cada um cobrando uma taxa: o 
corretor, o reflorestador, a financeira. Como a organiz_! 
ção financeira era a única credenciada a receber o dinhe! 
ro, acabava por subestabeJ.ccer este direito a.o refloresta. 
dor ou se associava ao mesmo .. 

Logo a seguir, dentro do espírito de fazer face às 
desigualdades regionais, foram adotadas medidas fiscais 
que estimulavam os investimentos florestais no Norte e no 
Nordeste, em detrimento das danais áreas do país. A sis
temática de aplicação passou a ser feita com redução anual 
de 2,5% até 1978, quando se fixaris. ern 12,5%, o montante 

(1) Decreto 1.304 (janeiro de 1974) Artigo 12 - "A capta
ção de incentivos fiscais deduzidos do Imposto de Ren 
da será efetuada, exclusiva.mente, por intermédio de 
instituição integrante do Sistema Financeiro Nacional, 
credenciada pelo Banco Central do Brasil". 
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passível de ser aplicado em reflorestamento, fora das áreas 
da SUDAM e da SUDENE. Neste.e áreas o teto continuaria a 
ser de 25% ou seja, no Norte e no Nordeste os investimen-
tos em reflorestamento continuariam a ser beneficiados com 
100% da isenção possível sobre o imposto de renda (l), en
quanto nas demais áreas do país o investidor teve aumentada 
a sua participação em recursos próprios e reduzidos gradual 
mente, como foi dito acima, os percentuais aplicáveis. 

Os grupos econômicos ligados ao reflorestamento e às 
indústrias de papel e celulose, principalmente aqueles que 
já se haviam comprometido em empreendimentos integrados com 
indústrias no Centro-Sul, se sentiram fortemente atingidos, 
como ficou patente pelas sucessivas manifestaç~ea de empre
sas, de associaçnes de reflorestadorea, associações de ela~ 
se e da imprensa em geral, que criticaram veementemente o 
que consideraram como uma mudança repentina das regr-as ado-

(1) Decreto Lei 1.307 (16-1-1974), que no seu artigo 4Q es
tabelece: "Sem prejuizo do disposto nos Decretos-leis 
nQs 1.106, de 16 de julho de 1970 e 1.179, de 6 de ju-
lho de 1971, que instituíram, respectivamente o PIN e o 
PROTERRA, as opções para aplicação de recursos oriundos 
de incentivos fiscais em projetos de florestamento ou 
reflorestamento, fora das áreas de atuação da SUDENE e 
da $(JD,A.~ não poderão a partir do ano base de 1974 ,exer 
cício financeiro de 1975, inclusive, ultrapassar os se= 
guintes percentuais do imposto de renda devido. Ano ba
se de 1974 - Quarenta e cinco por cento; Ano base de 
1975 - Quarenta por cento; Ano base de 1976 - Trinta e 
cinco por centoÂ Ano base de 1977 - Trinta por cento ; 
Ano base de 197õ e seguintes - Vinte e cinco por cento. 
Parágrafo lQ - A troca de participação doa recursos o
riundos dos incentivos fiscais deduzidos do imposto de 
renda nos projetos de que trata este artigo, aprovado a 
partir da vig~ncia deste decreto-lei, não poderá ser 
superior a cinqüenta por cento do respectivo montante 
de inversões, ressalvados os casos de projetos integran 
tes de programas plurianuais que já estivessem em pro-= 
cessamento em 31 de dezembro de 1973". 
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tadas. Argumentam, no mais das vezes, que os maciços 
plantados nao são ainda suf'icientes para aproveitamento 

já 

eco -
nômico e que o ritmo que v em tendo o plantio deveria proas~ 
guir por mais alguns anos, de forma que fosse estabelecido 
um ciclo regenerativo º 

A nova políti ca florest al foi intensamente debatida 
na Comissão àe Agricult ura da Câmara Federal, tendo sido 
considerada como f r uto de divergências de int.eresses entre 
o norte e o sul do Pais. Aliás, pela leitura dos jornais 
e periódicos é possível depreender que o próprio IBDF não 
participou das decisões que foram tomadas. 

Além de reduzir drasticamente a possibilidade de 
aplicação, o referido decreto interferiu tambám em outros 
aspectos ao fixar, por exemplo, que a taxa de participação 
não poderá ser superior a 50% do montante geral. do proje-
to, ressalvados os programas plurianuais em processamento. 
A regulamentação dos progr·amae plurianuais, feita logo a 
seguir, prejudica especialmente o reflorestamento no Cen
tro-Sul do país. Define o que considera como "projetos !!!, 
tegrantes de programas plurianuais em andamento" e estipu
la um prazo de 60 dias para sua apresentação no IBDF. Dimi 
nuiu mais ainda a possibilidade de apresentação de proje~ 
tos de proporção reduzida; as grandes firmas, no entanto , 
tiveram condições técnicas e financeiras de fazer face a 
esta regulamentação, apresentando programações de até 10 
anos. Seguiu-se e prossegue até agora (meados de 1975)uma 
controvérsia na interpretação d.este decreto, que está en
volvendo o setor jurídico do IBDF, o Ministério da Fazenda 
e outros órgãos, tendo como conseqü~ncia uma forte diminui 
ção do número de projetos fora das áreas favorecidas (l).-

(1) Vigorando este decreto, diminuem maia ainda as vanta-
gens fiscais oferecidas pela Lei 1.134.0 setor jurídi
co do IBDF defende o ponto de vista de que o decreto 
apenas se refere a aplicações sob forma acionária( a 
maioria aplica sob forma de conta de participação).Ee
te parecer foi contestado pelo Ministério da Fazenda e 
a discussão está em aberto,razão pela qual os investido 
res se retraíram. -
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E continuam as modificações: em 1974 a pessoa físi
ca, que vinha sendo favorecida com a possibilidade de dedu -zir até 50% da sua renda bruta, perdeu este privil~gio e 
passou a só poder descontar 20% do imposto devido. O inves 
timento no setor tornou·-so favorável à pessoa jurídica (li: 

Porém a mais importante, a mais recente e a ~ue en
volve maiores conseqftências, porque se refere às pessoas 
jurídicas, obviamente os mais significativos investidores, 
é o Decreto de 1974 que inldtitui o "Fwldão" <2 ). Ainca não 
foi regulamentado e tem sido objeto de interpretaçtses dif_! 
rentes por parte dos 6rgãos interessados: Banco do Brasil, 
Ministério da Fazenda e IBDF. O princípio básico é o est~ 
belecimento de um único fundo com o recolhimento de todas 
as aplicaç~es ao Banco do Brasil (com indicação da área 
preferencial) e a destinação dos incentivos conforme a po
lítica econômica do governo, ou seja a administração est~ 
tal dos incentivos fiscais. O fato importante a destacar 
é que no caso de grupos de pessoas jurídicas coligadas con!. 
tituírem 51% do capital votante da sociedade, não haveria 
obrigatoriedade de recolhimento via "Fundão", o que mais 
uma vez favoreceu as grandes empresas, principalmente quB.f! 
do integradas como subsidiárias em projetos madeireiros e 
resultou numa nova eliminação de pequenas fir~ias reflores
tadoras. 

(1) Decreto nQ 1.338 (23-7-1974). 
(2) Decreto nº 1.376 (12-12-1974) que cria três Fundos de 

Investimentos que passarão a gerir os incentivos fis
cais (Somente pela Lei 5.106 ~Reflorestamento ~ o 
investidor continuará a exercer o direito de escolha 
da área e projeto). Os recursos encaminhados pelo Ban 
co do Brasil destinam-se ao Fundo de Investimentos se= 
toriais - FISET - e podem ser distribuídos para a EM
BRATUR, SUDEPE ou IBDF; pelo Banco da Amazônia -FmAM
(para a SUDAM) e pelo Banco do Nordeste vão para o Fun 
do de Investimentos do Nordeste-FINOR-(para a SUDENE): 
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Ocorreu uma transferência dos recursos dos incenti
vos fiscais de instituições financeiras privadas para ban
cos de participação estatal. As pessoas jurídicas passou a 
interessar em investir segundo a Lei 5.106 (excluída do 
"Fundão") que, como já foi dito, não faculta o desconto 
no ano-base e sim no ano em exercício, o que permitiu, no 
entanto, a manu·~ enç ão, de forma prioritária, da participa
ção de agências financeiras. 

Resumindo e simplificando, pode-se dizer que a poli 
tica de reflores t amento se processou com a captação direta 
de recursos populares sob a forma de Imposto de Renda. Ra
pidamente se organizaram empresas interessadas na captação 
destes recursosº Ocorreu uma corrida para as terras que 
influiu na extraord:Lnária ascensão do preço das mesmas e 
favoreceu a formaçHo de grandes empresas reflorestadoras 
ligadas, de um lado a proprietários de terra e de outro, a 
empresas industriais interessadas na madeira como matária
pr ima. Em última instância, os incentivos fiscais ao re
florestamento constituíram v..ma política de canalizar capi
tais governamentais para grandes grupos econômicos que re
florestaram em grande parte sem investir capital próprio, 
especularam com o mercado de terras, tornando-se proprietá 
rios de imensas áreas, ou tornaram produtivos gc-andes lati 
fúndios anteriormente improdutivos. Aliás, isto vai ao e~ 
contro do que estabelece o Estatuto da Terra quando deter
mina que se criem condições de tornar produtivos os lati-
fúndioe, de modo a permitir a manutenção da sua posse ou 
seja que se adaptem aos princípios estabelecidos pela lei. 

Qualquer que seja a modificação introduzida, o es
quema fundamental não tem aofrido alteração, o que eviden
cia que esta orientação corJ.•esponde a uma decisão política 
de no plano internacional tornar o Brasil um produtor de 
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madeira e de produtos derivados e, no plano nacional, capi
talizar grupos econômicos capazes de levar avante estes pr.2 
jatos. Mesmo as possibilidades que vêm sendo levantadas de 
ampliar o mecanismo de aplicação, de modo a permitir que as 
camadas de menores rendas possam participar de vantagens 
fiscais, o que pretensamente levaria a uma forma de distri
buição de renda, na prática favoreceria ainda mais a capita -lização dos referidos grupos. 

Po~ enquanto, os diferentes incentivos ao refloreet~ 
mento, como aliás as demais vantagens fiscais, constituem 
UlD instrumento básico da atual política econ~mica que se b§ 
seia de um lado na concentração de empresas e capitalização 
das mesmas e de outro, na oportunidade da captação de recll!: 
soe (sob a forma de capital e/ou de tecnologia) no mercado 
internacipnal. 

3. Os zoneamentos econômico-florestais 

Esta nova política florestal foi o ponto de parti
da para levantamentos e planejamentos estaduais. O Estado 
de São Paulo já em 1970 estabeleceu um Programa Florestal. 
e está ultimando o Zoneamento EconOmico e outros Estados,em 
atendimento a determinaç~es do IBDF, procuraram estabelecer 
seus Zoneamentos Econômicos Florestais. 

O economista da FAO, H. Moosmeyer chefiou a equipe 
técnica que executou o zoneamento econômico nos Estados 
Rio Grande do Sul, Paraná, Santa Catarina e também está 
sessorando os de São Paulo, Rio de Janeiro e Espírito 

do 
as -

San-
to. Estes trabalhos começam geralmente fazendo o levanta-
manto da indústria madeireira e o estudo do seu desenvolvi
mento potencial, para, em seguida, estabelecer o diagn6sti
co florestal e fixar áreas prioritárias, definindo para as 
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de reflorestamento indicados, levan
condiç~es ecol6gicas e necessidades in

portanto de subsídio a planejamen--

A feitura dos Zoneamentos Estaduais obedece, via de 
regra, a encaminhamentos semelhantes e apenas a título de 
exemplo alguns são apresentados em anexo. 

No Paraná o Zoneamento Econõmico Florestal,de 1972, 
estabelece regiões prioritárias e regi~es viáveis, confor
me indica a Fig. Anexo V-A. 

O Zoneamento de Santa Catarina data de 1970 (MOOS-
MEYER e outros, 1970). Embora em fase final de exploração, 
as matas naturais de pinheiros ainda t3m um importante sig
nificado econômico, pois a indústria madeireira representa 
25% do produto industrial catarinense. O consumo de madei
ra foi estimado em 4.650.000 m3 de coníferas (91~ em serra
rias ou fábricas de lA.minas) e 500.000 m3 de folhosa~, ex
cluída a madeira consumida como lenha e carvão vegetal. Pr,! 
v3 a triplicação, atá 1985, da produção de celulose e papel 
e também o incremento da produção de chapas de madeira e o 
declínio, por falta de toras de pinheiros, das indústrias 
de madeira serrada e laminada. 

As atuais plantaç~es estão disseminadas pelo Estado, 
o que torna anti-econômico o seu aprov.eitamento, à exceção 
das pertencentes a empresas de celulose e papel. O refe
rido Zoneamento prev~ que a indústria madeireira de Santa 
Catarina só poderia ter um desenvolvimento normal se f os
sem plantadas 195.000 hectares até 1975 e mais 90.000 hec
tares a·tá 1980 (só para madeira industrial). 

O estudo recomenda que seja proporcionado um manejo 
racional às áreas de araucária, para que possa ocorrer uma 
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regeneração natural, ou seja, que se deixe de cortar pinhe! 
ro fino. Na definição das regiões prioritárias para reflo
restamento foram considerados fatores de rentabilidade a d~ 
manda industrial, atual e futura, o preço do transporte e 
as perspectivas de uso da terra. Nas regiaee consideradas 
como prioritárias seriam concentrados os maiores recursos; 
as consideradas viáveis não apresentam condiçaes de indus-
trialização da madeira de desbaste e as demais áreas foram 
consideradas desfavoráveis porque a prioridade seria dada à 
agricultura (Fig. Anexo V-B). 

Minas Gerais vem usando a regionalização geográfica 
adotada para o Programa Especial de Financiamento e Reflo-
restamento até que se ultime o Levantamento Ecológico e Eco 
nõmico. 

O Programa Florestal. de São Paulo data de 1970 e ai~ 
da se baseia na Lei 5.106 de incentivos fiscais. Apesar de 
estarem ultrapassadas as opçaes que oferece, estas s6 irão 
mudar em face de novas resoluções governamentais. Propae-se 
a: 

a - sugerir opçaes florestais para certas regiaes do 
Estado em que as atividades agrícolas e pastoris têm baixa 
rentabilidade. Define como objetivo prioritário a integra
ção da indústria madeireira no Estado e coloca como premis
sa a necessidade de reflorestar grandes glebas ou seja, de 
constituir grandes maciços, de modo a tornar econômica a ex 
ploração, propondo a concessão de incentivos supletivos. A 
silvicultura foi considerada, ao lado da agricultura e da 
pecuária, como a terceira opção do uso da terra em São Pau
lo. 

b - estabelecer áreas prioritárias de recebimento de 
incentivos em florestamento e reflorestamento visando, esti
mular o plantio e criar o que considerou condiçaes adequa--
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das à integração das atividades florestais. Diz textual -mente que "Cabe ao Estado estabelecer urgentemente uma P.2. 
lítica florestal dinâmica e bem definida, com bases tácni -cas e econômicas, no sentido de atender à demanda atual 
e fazer frente, em futuro breve, à provável multiplica
ção dessa demanda". 

A Região de Reflorestamento do Estado de São 
Paulo agrega municípios de sete regiões administrativas • 
Dentro dela foram selecionadas áreas prioritárias segundo 
critérios que eliminam as terras com maior aptidão para e~ 
plorações agrícolas de grande rentabilidade. O estudo da 
rentabilidade potencial foi apoiado em trabalhos feitos p~ 
los engenheiros Chiarini e Donzeli (l) e considerou as con 
dições agronômicas segundo as espécies, as condições topo
gráficas e a remuneração ao fator terra. Associando estes 
elementos à capacidade de uso, o Programa Florestal distin 

. -
guiu tr3s áreas diferentes quanto às possibilidades de a-
proveitamento florestal, cabendo a cada uma diferentes po~ 
eibilidadee de incentivos: A - com direito a todos os ti
pos de incentivo; B - beneficiadas apenas com crédito su
pletivo; e - apenas com direito aos inventivoe previstos 
na Lei 5.106 (Fig. Anexo V-C). 

Se de um lado estas proposições se enquadram na po-
11 tica que vem sendo seguida por diferentes governos ao 
orientar de perto as atividades econemicas privadas, com 
fornecimento de incentivos e de recursos diretos, de outro 
lado, antecedendo-se a um planejamento econõmico e ecológ!, 
co, subordinaram-se aos interesses dos grandes proprietá--

(1) Chiarini e Donzeli, do Instituto Agronômico de Cam 
pinas, fizeram mapas do "Levantamento das Clas= 
ses de capacidade de uso das terras" extraídas 
da cobertura aerofotogramétrica de 1962. 
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rios de terra e de empresas reflorestadoras que, em 
vista das facilidades oferecidas, rapidamente se consti-
tu!ram, num exemplo dos mais espetaculares da expansão de 
empresas ligadas à prestação de serviços (l). 

c - "Obter melhor distribuiçllo da renda gerada 
na economia de Estado mediante o oferecimento de melhores 
condiç~es de desenvolvimento para regiUes hoje em descompa~ 
so econômico". Esta proposição merece ser discutida , pois 
o estudo de campo feito em área priori tár:ta de refloresta
mento e que está relatado no Capítulo VII indicou que o mo
delo posto em prática está em contradição com o próprio 
Programa, o qual considerou com um dos seus objetivos bás! 
coa a melhor distribuição da renda gerada no Estado. 

d - aproximar o investidor de incentivos fiscais do 
empresário agrícola que disptse de terras ociosas, 11 o qual 
é também motivado e orientado a se tornar co-participa.ntedo 
plano florestal (na forma de comodato) ou, se quiser, us~ 
fruirá simplesmente da renda derivada do aluguel da terra". 
O empreendimento florestal não envolve forçosamente a aqui
sição da terra e é a própria publicação oficial que consta
ta e a.ceita esta situação quando admite que "a maior parte 
dos tradicionais proprietários de terra dificilmente dese
jarão se desfazer de suas terras, ainda mais se lhes é ofe
recida a. lucrativa opção de obter boa renda. pela locação •• !'. 
Mais uma ve·z se confirma que os incentivos, da. forma como f_s 
ram estabelecidos, tim como resultado primeiro a manutenção 
das grandes propriedades que passam a poder contar com in-
vestimentos de 
ditas ociosas. 
das e tentamos 

terceiros para tornar "produtivas" . terras 
Outras hipóteses também podem ser levanta-

confirmá-las com o trabalho de campo: l) que 

(1) A segunda lei de incentivos (n2 1.134) favoreceu dire
tamente a criação de empresas coletoras de recursos ter 
ceiros. 
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o bwpreendimento reflorestador tome tais proporç~ee que con .... 
duza a um processo de concentração de propriedades a exem-
plo do que tem ocorrido com as tradicionais empresas indus
triais que usam matéria-prima lenhosa (Companhia Siderúrgi
ca Belgo-Mineira, Companhia Vale do Rio Doce, Grupo Klabin, 
Indústrias Votorantin, Indústrias Mat~azzo, etc.) e, mais 
recentemente, com aquelas que se constituiram tendo em vi~ 
ta uma integração floresta-indústria como ' o caso da Pl~ 

tar-Olinkraft, da Aracruz, do Projeto Jari e outros maie;2) 
1 

que a alta rentabilidade dos empreendimentos florestais es-
teja levando a uma utilização indiscriminada de ~erras, o 
que forçosamente implicaria na ocupação de terras agrioolas. 

Em fins de 1974 foi ultimado o Mapa Florestal do Es
tado de São Pau2o, que resultou da interpretação das foto-
grafias aéreas obtidas no período 1971/73 e representa um 
diagnóstico da cobertura vegetal natural e do reflorestamea 
to. ~ fundamental. para a elaboração do Zoneamento Econõmi
co Florestal que, a partir do levantamento dos fatores f!s! 
coa (ecologia, mapeamento das árvores plantadas, com ou 
sem incentivos; coleta e manipulação de dados dendrom,tri
cos, etc. ) e do levantamento dos fatores econômicos ( in
dústrias consumidoras, custo das operaç~es silvicultoras , 
condiç~es de transporte, etc.) se estabeleçam crit~rios 

para a delimitação das zonas prioritárias e a sua rentabil! 
dade potencial. 

Este Zoenamento, que está sendo feito por uma equipe 
constituída por técnicos de diferentes institu19~es, prev& 
uma grande área prioritária para reflorestamento, na qual já 

estará definido um Distrito Florestal, em obediência às maia 
recentes diretrizes do IBDF. Os técnicos do Instituto Flo
restal pretendem chegar ate o "detalhamento dos plantios 
a nível de g~nero, cálculos de volumetria que deverão prop! 
ciar o estoque e o potencial. madeireiro e as respectivas pr~ 
jeç~es de oferta de matéria-prima para as florestas ex6ti--
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cas ••• " 

4. O Programa Nacional de Papel e Celulose e os Distritos 

Florestais 

Com o Programa Nacional de Papel e Celulose, apre
sentado em 1975 como parte integrante do II Plano Nacio
nal de Desenvolvimento, já ficou definida, e pode-se di
zer que institucionalizada, a integração do plantio flo
restal com as indústrias de celulose e pasta mecânica.Com 
cálculos baseados na área refloreetada com incentivos fia .... 
cais entre 1966 e 1973, levando em consideração a diminui 
ção. do plantio a partir de 1974, em decorr~ncia da dimi
nuição gradativa dos incentivos fiscais concedidos, quan
tificaram-se a matéria-prima necessária para produção de 
celulose e a pasta mecAnica, por espécie, até o ano 2.000, 
com base nas áreas reflorestadas no período 1966/1973 e 
programadas para 1974/1983. 

Partindo da premissa de que o Brasil apresenta con
diç~es propícias para produção de madeira a baixo custo , 
dada a sua extensão territorial e condiç~ea ocol6gioas, o 
Programa foi dimensionado com a previsão do Brasil se tor
nar exportador de celulose e principalmente de pasta quí
mica branqueada de fibra curta, e para isto estabeleceu as 
condições que considerou necessárias. "0 Brasil, hoje,não 
possui suficientes reservas florestais homogêneas para a
bastecer o complexo industrial previsto, tornando-se, por
tanto, necessária a formação de tais maciços( ••• ). Torna.
se necessário que as florestas a serem formadas se aprese!! 
tem concentradas em terras próximas ao local de industria
lização, visando à minimização do custo de exploração e 
transporte, e também que o plantio seja tecnicamente exec~ 
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tado para que se obtenha elevada produtividade por unidade 
de áreas. O ponto básico para o atingimento desse objeti
vo se resume na dificuldad '.:i do aquisição de grandes áreas 
contínuas. Caberia, portanto, ao Gove~no, para superar es _.., . .. .. .,..,.. -
te obstáculo, s tarefa de prover o terreno necessário, · de 
forma a induzir os investidores a implantar as florestas 
em áreas definidas e de aproveitamento industrial mais vi! 
vel, evitando desta forma a inconveniente dispersão doe r~ 
cursos da área florestal, hoje verificada, além de possib! 
litar mais fácil fiscalização dos resultados. A etapa de 
obtenção de terras é tão essencial ao êxito do projeto que 
o Governo deverá concentrar nela todos os esforços, utili
zando meios objetivos e re~lietas, inclusive desapropria-
ção. A atração dos investidores seria complementada com 
o aporte de recursos, através de financiamentos e incen
tivos fiscais". 

A partir deste arrazoado, que a todo momento reto
ma a meta da exportação, oe definiu a criação dos "Distri
tos Florestais" - dimensionados em função do desenvolvi 
manto integrado doa empreendimentos florestais e indus-
triais, de modo a apresentarem viabilidade econômica, is
to é, para que sejam capazes de suprir em matéria-prima a 
demanda representada pelo projeto industrial. 

NWll total de 30, ocupariam cerca de 4,2 milhtsee de 
hectares (0,5% do território nacional). Para sua locali
zação se prev~em não só as oondiç~es naturais como cond! 
çees de infra-estrutura necessárias às atividades indus
triais. 

O reflorestamento do sul do País estaria voltado P.! 
ra o mercado interno de celulose, enquanto os Distritos 
Florestais seriam localizados em Minas Gerais, Goiás, Esp! 
rito Santo e sul da Bahia e também no Norte e Nordeste. 
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O Distrito Florestal, ou região prioritária, ao ba
seia na e.ssociação das floreatas com a indústria. Seriam o
cupadas por empresas de plantio e/ou induetriali~ação da ma -deira, de preferência intogradas. E importante assinalar 
que ee conta com a entrada de recursos externos, ou seja,de 
capital estrangeiro "não s6 sob a forma de financiamento , 
bem como de capital de riscos, já que o Programa visa à ex
portação d~fJ produtos". 

Cada Distrito Industrial teria uma dimensão a.pro~im.!! 

da de 140.000 hectares, visando à implantação pro~essiva 

de duas unidade de celulose de 1.000 toneladas/dia de capa
cidade. Procurar-se-ia ocupar áreas aptas ao reflorestameE 
to, hoje não utilizadas, visando principalmente ao desenvo,! 
vimento de regi~es mais pobres, sendo possível a implanta-
ção de projetos múltiplos" (Programa Nacional de Papel e 
Celulose, 1975). 

Pode-se dizer, para concluir, que todo o processo ia 
teressando o reflorestamento com incentivos, que se iniciou 
aparentemente desordenado, embora obedecendo a uma diretriz 
de tornar produtivas as grandes propriedades e atender a d~ 
manda mundial de madeira, passou a ser altamente orientado 
na medida em que se vinculou a um número limitado de gran
des empreendimentos integrados, moldando-se a uma política 
global de exportação, de grande empresa e de associação com 
o capital estrangeiro. 
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CAPITULO VI 

ESTADO ATUAL DO REFLORESTAIYIENTO NO BRASIL 

1. As tendências econ~micas brasileiras e a política de re

florestamento 

Por tudo que foi exposto anteriormente fica eviden
ciado o mecanismo que levou à política de reflorestamen
to. E evidente o seu caráter de resposta a uma demanda em 
madeira do mercado internacional e de garantia do suprime.a 
to do mercado interno, já que, considerando que o desma
tamento tem sido superior ao reflorestamento, dentro de 
poucos anos não poderia ser atendida a própria demanda in
terna das indústrias madeireiras, principalmente as de pa~ 
ta e celulose {l). 

Em 1971 o governo brasileiro empreendeu um projeto 
de pesquisa, com assistência da FAO, dentro do programa c~ 
nhecido como United Nationa Development Programm {JACOBS, 
1972). O relatório que apresentaram, depois de constatar 
a devastação sofrida e a presença das reservas florestais 
da Amazônia, concluiu que o Brasil apresentava, mais do que 
qualquer país, condiç~es ideais de unificação do aproveit~ 

{l)Em entrevista dada ao jornal"O Estado de São Paulo" em 
9/4/1973,o presidente do IBDF citou como exemplo o ano 
de 1972, em que foram aprovados projetos com previsão 
de plantio de 640 milhUes de árvores, enquanto apenas a 
derrubada para fabricação de carvão vegetal superou es
te número. Acrescentou que as árvores plantadas neste 
ano devem equilibrar o que aerá derrubado daqui a 10 ou 
15 anos e que, considerando o incremento da demanda por 
mat~ria-prima para as indústrias de madeira e de pasta, 
celulose e papel, se o reflorestamento não se acelerar 
energicamente, faltará mat~ria-prima florestal. 
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mento do ativo florestal com a sua constante renovação. 

A FAO considera desejável a integração entre o re
florestamento e as indústri~s florestais (l). E o Brasil,à 
medida que se encaminha no sentido de combinar a produção 
de matéria-prima com o processamento industrial, vem se 
aprofundando em pesquisas de silvicultura visando um incre -mento no suprimento de matérias-primas em quantidades que 
são significativas em termos mundiais. 

O resultado da política de reflorestamento não demo -rou a se fazer sentir. A Tabela Anexo VI-A espelha o con
junto de informações de que se disp~e. O reflorestamento 
feito com os incentivos da Lei 5.106 á o mais importantecb 
ponto de vista de área, investimento e número de projetos 
( 2). 

A presença do reflorestamento é mais forte no esta
. dos sulinos, ou seja, nos mais ricos do país. ! fácil in
ferir sue4 estreita vinculação com a demanda indastrial. Os 

(1) Quando a FAO foi criada, em 1945, seus objetivos foram 
expressos da seguinte forma: "A integração florestal e 
dos produtos de origem florestal atende uma necessida
de há muito sentida. A prática de dar um tratamento 
separado ao reflorestamento e às indústrias florestais 
tem levado invariavelmente a uma má administra9lo flo
restal. Organizadas tendo em vista, principalmente,os 
produtos finais e tendo pouco ou nenhum contato com as 
florestas, as várias indústrias florestais tendem a ne 
gligenciar os problemas da matéria-prima e a encarar 
umas às outras como concorrentes na exploração dos re
cursos naturais em vez de usuários complementares de 
uma safra renovável" • 

(2) Reflorestamento com incentivos entre 1267 e 127J 
Are a em ha. N2 de pro N2 de árvores 

Jetoe-
Lei 5.106 1.015.639 6.)68 2.350.513 
Lei 1.134 294.414 513 586.112 

TOTAL 1.310.054 6.881 2.936.625 
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estudos subsequentes sobre a fabricação de pasta mecânica 
e de celulose con:firmam plenamente o porquê desta locali
zação. A área reflorestada entre 1967 a 1973, com incen
tivos fiscais, apresenta a seguinte distribuição espacial: 

São Paulo, Paraná ---------------------- 53,4% 
São Paulo, Paraná, Minas Gerais ---------- 75,1% 
São Paulo, Paraná, ~nas Gerais, Santa Ca-
tarina, Rio Grande do Sul ------------ 91,5% 

Excetuando Minas Gerais (21,7%) cujo plantio está 
voltado essencialmente para o consumo das siderurgias, os 
demais tAm a maior parte de sua produção vinculada à celu 
lose. E de se notar que o investimento por hectare ~ 

mais barato nestes estados mais industrializados. 

Como já vimos anteriormente, a estrutura dos proj~ 
tos mudou completamente de uma lei para outra: os inv.esti 
mentos feitos de 1967 a 1971 em geral correspondem a ini
ciativas de pequenas proporçaes, enquanto a vig~ncia da 
Lei l.134 se caracterizou por grandes empreendimentos, em 
área e valor, refletindo a política econOmica governamen
tal ( 1 ) ( 2 ). Parece oportuno citar IANNI ( 1971) quando 

(1) Da Tabela Anexo VI-A destacamos os seguintes dados 
globais: 

NQ de pro Area M~dia/ Investimento m~dio/ 
jatos - Projeto Projeto § 

Lei 5.106 6.368 159,5 Cr$267.897,23 
Lei 1.134 513 573,9 CrSl.449.857,39 

§ Para maior precisão o cálculo do inv~stimento deve
ria ser feito ano por ano devidamente deflacionado, 
o que não foi possível por não termos dados devida
mente discriminados para todas as modalidades de pro 
jeto • Quanto à variação do investimento/ha á prec1= 
eo lembrar que o plantio com incentivos da Lei 5.106 
começou em 1967 enquanto os decorrentes da Lei 1.134 
foram feitos a partir de 1971, não tendo sido calcu
lada a variação em função do processo inflacionário. 

continua. 
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diz: "···adotamos o pressuposto de que o modo pelo qual 
o Estado e a Economia se relacionam exprime, necessaria
mente, as relaç~ea e influências recíprocas entre o po
der político e o poder econt>mico. Isto á, o exame dos 
conteúdos ideol6gicos e práticos da pol!tica econ&mica 
governamental pode esclarecer a maneira pela qual se or
ganizam, funcionam e transformam as relaç~es de domina~ 

(2) A Tabela organizada por SUCHEK (1975) permite consta-
tar as variações de 
cionário. 

custo em funç~o do processo inf'~ 

Area e inv~stimento sob o programa de incentivo fiscal, 
1967/1972 (Total geral) 

Are e I n va s t 1 "'" n to Investirnento. praçaa de 1972 
/\no -·· 

(he) 
Crt US$ CrS uss CrS/he USS/ha 

(rnilhÕos) (milhões) 

1967 38.368 30,09 10.52 77,33 13.10 2.014 341~2 

1968 165.051 157.27 4 3, 9G 325, 39 SS.16 1.971 334,2 

1969 107.076 117,Gl 29 .o::s 201.so 34.15 1.881 318,9 

1970 225. 932 :)6!>,67 80.12 514.13 87.,15 2.275 385.7 

19-71 267.392 4!;6.57 94,53 583,47 98,90 2.182 369,8 

1972 292.875 G!lJ.69 117. 62 693, 89 117,62 2.369 401,6 

Total l.096. 714 1.061.12 375.76 2.395,71 406.08 2.184 370,2 
--------

fontas: I!'Cf. Ocq ftrtarnunlo da Economia, Jefteiro da 1973. 
fndt cn Gu:·,,r ·<Jc r>roçoa a taxas da cimbio CrS •••• 
CrS /tr~c. Cetnj unt u rn Econômica. Fundac;io Getúlio 
Ver,,A~. vol. 27, Junho da 1973. oi2. 174 a 142 • . -
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brasileira". 
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sociedade 

As vantagens que o reflorestamento com incentivos 
oferecia mobilizou setores industriais diretamente inte
ressados no aproveitamento da matéria-prima, como seto
res de grandes proprietários rurais cujas terras pela sua 
baixa produtividade se enquadravam na categoria de lati
fúndio (l) e que graças ao reflores.tamento, isto é, a in
vestimentos ~ei~os: pelo poder público, passariam à aate~ 
ria de produtivas, podendo, portanto, ser consideradas co 
mo "empresas rurais", de acordo ainda com o Estatuto 
da Terra. 

Fazer da agricultura uma atividade com base empre
sarial vem sendo um objetivo bem definido da política a
grária. O II PND <2 > consagra esta política: "A agrope
cuária( ••• ) é chamada a cumprir novo papel no desenvolvi 
mente brasileiro, com contribuição muito mais significati 
va para o crescimento do PIB e mostrando ser o Brasil ca
paz de realizar a sua vocação de supridor mundial de ali
mentos e matérias-primas agrícolas, com ou sem elaboração 
industrial". Para isto conta com a disponibilidade de e!! 
paço e, portanto, a possibilidade de deslocamento da fron 
teira agrícola em certas áreas e de modernização em ou
tras e propõe que a agricultura passe a "contribuir de 
forma mais significativa para a redução do déficit na ba-

(1) No Estatuto da Terra, Artigo 4 , consta: "Não se con
sidera latifúndio: 
a) o imóvel rural, qualquer que seja sua dimensão,cu 

jas características recomendam, sob o ponto de 
vista técnico e econômico, a explairação florestal 
racionalmente realizada, mediante planejamento a
dequado; ••• " 

(2) Projeto do II Plano Nacional de Desenvolvimento(l975-
1979). 
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lança de comércio". Define da seguinte forma o esforço de 
modernizar e de dotar de bases empresariais o setor agro
pecuário, principalmente no Centro-Sul.: 11 0 objetivo é le
var a capacidade empresarial, que já se mostrou apta a de
senvolver a indústria e outros setores u.rrbanos, à ativida
de agropecuária nacional. Através da ampla disseminação 
da empresa agrícola - ·· pequena, média e grande - princi
palmente pelo apoio financeiro e fiscal do Governo, melhor 
se equacionarão problemas como o de induzir ao uso de pro
jetos, de levar em conta os cálculos de rentabilidade é es -tímulos de preços, de empregar mais moderna tecnologia,co~ 
siderando a relação entre preços de insumo e de produtos". 

Aliás, já o Relatório Rockfeller de 1969, ao lado 
das propostas que fazia de uma industrialização complemen
tar, a que chamou de "divisão mais eficiente do trabalho" 
em nível internacional, ao se referir à agricultura dizia 
textual.mente: "Contanto, há uma grande riqueza potencial 
na boa terra do Hemisfério. Os pampas da América do Sul 
são uma das fontes maiores de proteínas animais no mun-
do. As florestas tropicais do Hemisfério representam uma 
das maiores reservas de madeira que ainda restam no mundo. 
Uma vasta área de solo mais rico do mundo se estende em 
larga faixa nas encostas orientais dos Andes. Ademais,pa.f 
ses inteiros e grandes regiões são abançoadas com solo bom, 
sol e água em abundância, e estações de crescimento regu.
lares. Com os conhecimentos científicos e técnicos moder
nos, as outras nações americanas poderiam tornar-se uma 
das grandes fornecedoras de alimentos do mundo". 

Na 
inovaç~o. 

Terra (l) 

verdade, na nossa opinião, não se prop~e nenhmna 
Já nos fundamentos econOmicos do Estatuto da 

constam, entre outras atribuiçtses, as de "suprir 

(1) Lei nº 4.504 de 30-11-1964. 
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a base alimentar indispensável à intensificação da vida ~ 
bana e industrial; concorrer com produtos de exportação 
mais diversificados para ajudar o equilíbrio do balanço de 
pagamentos externo; ••• ". 1To que tange ao aspecto empre
sarial, o mesmo documento assim se expressa: "A extrema V! 
riação de situações regionais no Brasil impõe, entretan--- ~ ' ~ ~ to, que nao se criem restriçoes a manutençao e formaçao 

, - , de grandes empresas rurais em areas onde a pressao demogra 
fica é moderada e onde a natureza do solo ou o tipo de cul -tivo tornam tecnicamente aconselhável a exploração em gr~ 
des unidades, desde que garantidos os princípios de justi
ça social e o uso adequado de terra com alto Índice de pr2 
dutividade ••• " (2 ). 

Embora o Estatuto da Terra tenha nas suas premis~ 
sas feito uma constatação das condições de exploração do ... 
campo, na sua preocupaçao de manter e consolidar a estrutu 
ra social e econômica de não interferir nos direitos de~ 
priedade, não levou a alterações nas condições da posse 
da terra, ao mesmo tempo que mantém e pretende modernizar 
o "status quo" no campo. 

Através de nossa história econômica manteve-se i
nalterada a vinculação da agricultura com o setor de mero~ 
do externo, vinculação que foi marcada no passado (café,c~ 
na, algodão, cacau) e continua no presente pela dependên
cia econômica. A agricultura de exportação é manejada pe
las classes detentoras do poder político como um dos ins~ 

(1) A propósito ver também: Qelso Furtado, Análise do Mode
lo Brasileiro. Civiliz~çao,Brasileira, 1272; Marcos Go
mes - "Revendo a soluçao magica", "Opiniao" nº 84, 17/5 
/1974; "0 II Plano Nacional de Desenvolvimento Economi
co e Social - Declarando as inten9Ões", "Opinião", nº 
98, 20/9/1974; Bernardo Kucinski - "Recursos Naturais -
Entre o compromisso e o confronto com as multinacionais' 
"Opinião", n2 106, 15/11/1974. 
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trumentos (preços mínimos mantidos em depressão, confisco 
cambial, financiamentos, etc.) capazes de propiciar as con
dições necessárias aos investimentos no País. 

A importância do excedente gerado pela agricultura 
de atendimento do mercado interno corno do mercado de export~ 
ção foi decisiva para o desenvolvimento brasileiro. Para 
CARDOSO DE MELLO (1975) "A oferta agrícola parece ter res
pondido adequadamente à intensa pressão da demanda urbano-!~ 
dustrial, valendo-se do deslocamento da fronteira agrícola , 
do melhor aproveitamento das terras do latifÚndio, da expan
são da pequena produção mercantil e, mesmo, em a~s momen
tos, da reconversão das atividades de exportação" (l). Não 
obstante a retomada do café no após-guerra e das divisas que 
propiciou, os dados de que se dispõe a partir da década de 
30 se apresentam sempre favoráveis ao cresci~ento do setor 

, ,,,,, : #1111 

secundario. A fase de substituiçao de importaçoes permitiu 
a instalação de setores industriais sem grandes problemas 
de concorrência, qualidade, etc. 

Maria da Conceição TAVARES (1972) ao analisar a in

fluência das mudanças da estrutura produtiva, assim ee refe-
, -re ao setor primario: "A perda de posiçao relativa do setor 

primário ao longo do processo de industrialização é particu
larmente visível na agricultura de exportação que, no modelo 
anterior de desenvolvimento, carreava boa parte dos recursos 
financeiros internos e externos e utilizava um sistema rela
tivamente desenvolvido de comercialização e de intermediárioE 
financeiros, montado para servir explicitamente ao complexo 

(1) Sobre a partici~ação da agricultura no processo econômi
co brasileiro ver: A. B. de CASTRO - Sete ensaios sobre 
a economia brasileira. Ed. Foresense, 1969; TL SAMRESÁ
NYI e outros - Vida rural e mudança social, Sao Paulo , 
Editora Nacional, 1973 e J. M. CARDOSO DE tIBLW - O ca
pitalismo tardio. Campinas, 1975 (Exemplar mimeografa-
do). 
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cafeeiro. A entrada da economia no modelo de substituição 
de importações foi, paulatinamente, modificando esta situ! 
ção, passando a ocorrer transferências claras ou ocultas de 
recursos para o complexo urbano-industrial". 

As medidas que caracterizaram o sistema polÍtico
econÔmico brasileiro na fase posterior a 1964 na agricultu 
ra como nos demais setores, industrial e financeiro notada 
mente, foram de molde a retomar, embora modernizado e ape!: 
feiçoado, o papel clássico do Brasil no sistema capitalis
ta mundial. O Estatuto da Terra, propondo a renovação das 
formas de uso da terra e dando condições ao aproveitamento 
mais racional dos latifúndios foi, no que tange ao setor 
agrícola, um instrumento decisivo. O exemplo do reflores
tamento é esclarecedor como também o seriam estudos de ati 
vidades ligadas à criação, à cultura de cereais, de oleagi 
nosas e outras mais. 

IAlfNI (1971) afirma que " ••• a modernização (ou 
racionalização) do subsistema econômico brasileiro era uma 
condição necessária tanto para a reintegração no sistema 
mundial como para a retomada do crescimento. A retomada do , 
crescimento, alias, era concebida como uma possibilidade 
dependente da forma pela qual a economia do Brasil fosse 
reintegrada (em termos institucionais, tanto quanto de rela 
ções reais) no capitalismo mundial, sob a hegemonia dos Es
tados Unidos" (l). Na realidade, acreditamos que a forma 

, -pela qual se esta processando a integraçao se baseia numa 
ampla concessão de vantagens, quer no setor primário (re
cur&os minerais e agrícolas) q_uer no secundário (concessões 
especiais para empresas estrangeiras que levaram a um am~ 
plo processo de desnacionalização interessando aos grandes 
oligopólios), como também no financeiro. Na agricultura, 

(1) Além de IANNI, 1971, ver também Thomas SKIDMORE - Bra
sil: de Getúlio a Castelo. Rio de Janeiro, Saga,1969. 
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s obre tudo, este tipo de concessões, em vista das caracter!s
ticac das relações de troca no mercado internacional, redu
zem em muito o processo de acumulação interna de capital e, 
portanto, não permitem a evolução global da economia nacio
nal na medida em que sustentam as economias desenvolvidas. 

Entretanto, a economia brasileira, como um tpdo, na 
-medida em que nao se consolida o mercado interno, cada vez 

mais se volta para o exterior. Modificando-se conjunturalou 
estruturalmente a demanda externa, em função de modificações 
na conjuntura internacional, a produção brasileira é imedia
tamente atingida e a ela procura se adaptar: não podendo sa
tisfazer os compromissos crescentes com empréstimos e f inan-

,.. , 
ciamentos externos, a tendencia e incrementar, cada vez mais, 
os investimentos diretos estrangeiros, sob a forma de capl 
tais de risco. 

O Brasil está entre os maiores exportadores mundiais 
, . ' de materia-prima e, para fazer face a necessidade de implan-

tar uma infra-estrutura condizente, está sendo estimulada a 
associação de grandes empresas nacionais com grupos oligopo-, 
listas. Os exemplos a citar seriam numerosos nas areas dos 
minérios (de ferro, de cobre), dos cereais, do café e, o que 
nos interessa diretamente, na da madeira, onde se destacam a 
associação da CVRD com grupos japoneses, a do grupo Antunes 
com firmas holandesas e norte-americanas do ramo, a da Plan 
tar com a Olinkraft (norte-americana), a da Aracruz com gru
pos noruegueses, canadenses, japoneses e árabes. 

A f orrn~ tradicional das firmas agropecuárias se a
bastecerem em matéria-prima, no Centro-Sul do Pa.!e, tem sido 
a organização de verdadeiras cadeias de pequenos produtores 
situados até a distência que convém às usinas e que dela de
pendem sob os mais diferentes aspectos. A dependência dife-
re conf orrne o produto e vai desde 
necimento de adubos, de sementes, 
eia ao gado, etc~ Fica garantido 

, 
o financiamento ate o for-
de transporte, de assistên 

, 
o fornecimento de uma mate 
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ria-prima que obedece às especificações requeridas e ao mes
mo tempo o pequeno produtor, sem alternativa de mercado, sub 
mete-se aos preços determinados pela empresa industrial. 

O pequeno produtor organiza o uso de sua terra em 
função destas "garantias" que, no entanto, só se mantém no 
mais das vezes por tempo limitado, quer porque esta política 
leva rapidamente a uma "superprodução" (que varia de acor
QO com o caso, podendo se verificar em função da capacida
de industrial, do poder de barganha do mercado mundial e/ou 
interno ou mesmo com a capacidade de escoamento da produ~ 

ção), quer porque deixa de interessar esta produção às em
presas agro-comerciais e agro-industriais (que por sua vez 
dependem em grande parte de uma demanda externa). N'ão há uma 
legislação que garanta a posição do agricultor. Tem sido as 
sim con a cana, coo o algodão, com a soja, com o amendoim , 
com o tomate, con o leite, com a laranja e com tantos outros 
produtos. Várias empresas de celulose começaram por basear 
sua produção num programa de reflorestamento que interessava 
aos fazendeiros da região, pequenos e grandes e, a titulo de 
exemplo, podem ser citadas a Champion na região de Mogi Gua
çu e a Susano na região da Grande são Paulo e no Vale do Pa-, 
r aiba .• 

As modificações que ocorreram na produção da maté
ria-prima madeira levaram a empresa industrial a se tornar 
proprietária de terras e/ou se associar a proprietários de 
terras e se prendem a dois fatos: o estímulo governamental 
que levou certos setores industriais a uma grande e rápida 
expansão e, no caso específico da celulose, a concessão dos 
incentivos, estimulando a compra e o arrendamento de terras 
para plantio. A escassez de produtos de origem agrícola no 
mercado mundial que marcou os anos de 1973 e 1974 provocou 
forte alta de preços no mercado externo e interno. 

Esta euforia não se prolongou por muito tempo. Em 
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1975 o nível de investimento industrial sofre uma forte red~ 
ção e se constata quase que uma paralisação nos projetos de - - , expansao e de implantaçao. Os preços de produtos primarios 
no mercado mundial, depois de lllD:ª fase de subida espetacular, 
coneçaram a declinar, tanto os de origem agrícola (soja, ca
fé e açúcar) como o minério de ferro e até o petróleo. Não 
se trata de afirmar que a tend~ncia de baixa é definitiva,p~ 

, , 
rem o que se constata, mais uma vez, e a instabilidade doa 
preços no mercado internacional. 

N~ agricultura, firma-se a política de abrir as PO! 
tas à presença de capitais estrangeiros que passam a inves
tir maciçe.mente em prejetos agro-industriais (l). 

Uma colocação geral é possível ao se afirmar que 
quanto maior a renda de uma empresa ou de um indivíduo, mai~ 
res são as facilidades que obtêm para investir dentro do es
pÍri to da política de incentivos fiscais, nos seus dif'eren~ 
tes setores. Aliás, se verifica de maneira · intensa e siste 

, f -rnatica, wn estimulo direto e ostensivo a fusoes e a associa-
ções com empresas estrangeiras. Em maio de 1972 o decreto 
lei 1.219., Benefícios Fiscais e Programas Especiais de Ex

portação BEFIEX -- dava isenção de impostos para impor
tação de equipamentos para produção de bens para exportação. 

(1) Na Gaze~a Mercantil de 13/2/1975 lê-se: "••• Chega à a
gropecuaria, em resumo, a tendencia já assinalada em ou
tras áreas da economia nacional: a tentativa de obter 
mercados "cativos" pàra os produtos brasileiros - ou me 
J.hor, produzidos no pa!~ --, a fim -de assegurar a expan= 
sao firme de ~ua produçao, sem os sobressaltos trazidos 
pelas oscilaçoes do mercado mundial. Como foi feito em - , -relaçao aos minerios, como tem sido feito em relaçao a 
alguns setores industriais, parte-se par~ projetos bina
cionais interligando os interesses do pais produtor (no 
caso o Brasil) e do país consumidor. O pimentão, a so-
ja, o arroz, a carne ovina produzidos e industrializados 
no Brasil s~rão destinados pelos empresários alemães, ~ 
pone~es ou arabes, aos mercados de seus países, que nao 
dispoem de terras para tanto. Em troca, o Brasil recebe 
investimentos ao mesmo tempo em que assegura uma receita 
cambial para os anos futuros ••• " 
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JTo mesmo ano, o decreto-lei 1.236, conhecido como de "tran~ 
plante '-·de fábricas", permite a importação de conjuntos indu~ 
triais completos, desde que a sua produção se destine essen-

.. -cialmente a exportaçaoQ 

Estas duas leis solapam a chamada lei da similarid~ - , de, que impedia a importaçao de maquinas e equipamentos que 
tivessem similar nacional. Como a possibilidade de exportar 
depende, em grande parte, do controle de parcelas do mercado 
internacional e como dificilmente uma empresa nacional, não 
sendo associada a uma estrangeira, poderá transplantar fábri 
cas, estas duas leis, na prática, concretizam a política de .. 
portas abertas as chamadas empresas multinacionais ou oligo-
pol!sticas, o que é fácil de verificar nos estudos que ava
liam as grandes empresas segundo diferentes aspectos (patri
mônio lÍqüido, lucro lÍqüido) (l). 

.. - , Quanto a produçao de madeira, isto e, quanto ao plan 
, .. 

tio de arvores e a f orrna pela qual a grande empresa assumiu 
esta responsabilidade, julga.mos mais elucidativos alguns 
exemplos do que a simples apresentação de dados estatísticos. 

Deixamos para examinar no Capítulo VIII, referente 
à celulose, os aspectos da industrialização e vamos nos limi 
tar a examinar as ccµ-actE~Ísticas do ~~f~oresta.mento ~.!!!Pres~ 
rial. 

O reflorestamento como investimento econômico é re
cente no país e pode ser relacionado com os seguintes aspec
tos: 

1) a drástica redução das reservas florestais de pi 

(1) Na edição especial da revista Visão "Quem é quem na econo 
mia brasileira", agosto de 1973, das 49 empresas ~om :tatu 
ramento superior a 500 milhoes de cruzeiros, 20_sao con-
troladas por capitais estrangeiros, 17 pela Uniao e 12 
pelas companhias privadas nacionais. 
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nheiros nativos, na sua maior parte industriali
zados em serrarias, levando a uma progressiva v~ 
lorização da madeira; 

2) a instalação de fábricas de pasta mec~ica, cel~ 
lose, papel e aglomerados, aumentando a demanda 
e favorecendo a valorização; 

3) a possibilidade de aproveitamento mais precoce 
da madeira pelas indústrias (utilização de das-
bastes florestais) aumentando progressivamente o 

interesse pelo plantio, principalmente por parte 
dos grupos industriais do setor (l); 

4) a política de reflorestamento (leis de incenti~ 
vos) e o próprio CÓdigo Florestal de 1965 (2). 

É evidente que, dadas estas condições, o reflorest~ 
mente passou a oferecer maiores vantagens do que a agricult~ 
ra e mais ainda quando os incentivos foram equiparados aos 
da SUDENE, SUDAl.í e SUDEPE. 

Entre 1971 e 1974, antes de serem reduzidas as van
tagens oferecidas ao reflorestamento, houve o grande "boom " 
que se manifestou em dois aspectos diferentes. Um, foi o 

(1) 

(2) 

Apesar das ~ariações regionais, poge-se admitir que a ro
tatividade do pinus no Brasil se da em 25 anos e a do eu
calipto em 18 an9s (tendo, no caso do eucalipto, ocorrido 
rebrotas). 

O Código estabelece que o produto obtido da floresta não 
é tributável para quem o ho~ver plantado, que as flores-
tas plantadas ou naturais sao isentas de qualquer imposto 
e não podem determinar, para efeito tributário, aumento 
d2 valor da terra em que ·se encontram e, f~nalmente, ise_!! 
çao de imposto territorial rural sobre as areae com flo
restas plantadas (a isenção poderá abranger até 25% da 
área total da propriedade, mesmo que a parte florestada 
seja inferior). 
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enorme aumento das aplicações em detrimento de outros seto-
res favorecidos por incentivos, aumento que se traduziu pelo 
número de projetos apresentados e pelas quantias que repre~ 
sentavam. O outro aspecto a destacar foi o surgimento e a 
proliferação de firmas especializadas na elaboração de proj! 
tos que, ao iado das tradicionais empresas reflorestadoras , 
quer as do ramo de papel e celulose (Klabin,Simão,Olinkra:ft, 
Suzano, etc.) quer as não vinculadas (como a Vale do Rio D~ 
ce), tinham condições técnicas de elaborar projetos que pre
enchessem as especificações requeridas pela legislação. 

As companhias especializadas em preparar projetos 
e em plantar árvores começaram a surgir em grande número a 
partir de 1967, e a aumentar de importância depois de 1971 • 
Preparam todos os tipos de projetos: desde o "projeto pró-, , , 
prio", isto e, o que e totalmente do investidor, ate os pro-
jetos em condomínio, em sociedades anônimas ou em sociedades 
em conta de participação. 

, , 
Simplificando: ou a empresa e proprietaria ou arreE 

datária de uma terra e vende ao investidor o reflorestamento 
ou ela floresta e administra em terra de propriedade do in
vestidor. 

·AÍ começa um capítulo especial da história da posse - , e do valor da terra. A especulaçao fundiaria que ocorreu a 
partir de 1966/67 e a valorização da terra neste período são 
fatos notórios que merecem estudos aprofundados. Foi esta 
uma de nossas preocupações ao procurar pesquisar o reflores-

, , 
tamento em certas areas, porem desde logo podemos dizer que 
as observações que fizemos no estudo de campo apenas servi
ram para aguçar o interesse e reafirmar a importância de no
vos estudos. 

Visto que o plantio de é.rvores pode ser feito em 
terras tidas como pobres, elas passaram a ser muito procura
das e os seus preços intensamente inflacionados, notadamente 
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nos estados sulinos. Mais importante do que a qualidade da. 
terra são: uma topografia na qual seja pos~!vel a mecaniza-- ,.. çao, a distancia de mercados consumidores e a facilidade de 
escoamento da produção. 

Os empresários urbanos, principal~ente os dos set~ 
res financeiro e industrial, voltaram seus interesses para 
o meio rural e muitas empresas de nome tradicional passaram 
a disputar terras com os grileiros e a legalizar apressada
mente documentação e expulsar posseiros das imensas glebas 
que "adquiriam" (l). 

(1) A valorizacão da terra. O valor da terra em são Paulo 
entre os anos de 1969 e 1974 aumentou cerca de dez ve
zes, se~do dados levantados pelo Instituto de Econo~ 
mia Agricola para as diferentes categorias de terra. Es 
te enorme aumento no preço foi mais acentuado para ai 
terras de "campo" e de "reflorestamento", apesar de sua 
baixa qualidade. 
Os aumentos em são ?aulo forem de 835% para terras de 
ºprimeira", entre os anos de 1970 e 1975. no Paraná, a 
Secretaria de Agricul"tura deste Estado observou que em 
alguns lugares, entre 1969 e 1974 o aumento variou em 
torno de 1,2 mil por cento. 
A predileção dos investidores 
cjonada com a inflação, com o 
pitais, com a demanda mundial 
com os incentivos fiscais. 

pela terra tem sido rela
decl!nio do mercado de ca , -em cereais e proteicos e 

Os empresários urbanos, qualquer que fosse seu setor 
d~ atividade, logo se aperceberam que além da valoriza,
çao da terra em si ainda podiam se beneficiar com os in 
centivos ao reflorestamento, e tudo isto sem as preocu= 

~ ' . , paçoes peculiares as atividades agrarias, ~ois as empre 
sas de serviço, reflorestadoras e agropecuarias, se en= 
carregavam da parte material do empreendimento. 
O quadro organize.do pela "Gazeta r.Iercantil" (18/ 4/1975), 
com base nos dados do I.E.A., confirma o papel de desta 
que que tem o reflorestaraento nesta valorizaçao. 

Categorias de terra Variaçoes 

De primeira 
De segunde. 
Para pastagem 
Para reflorestamento 
De campo 

1970/75 1973/74 1974/75 
835% 130% 35% 

1.014% 142% 33% 
994~ 120% 48% 

le040% 185% 38% 
1.119% 167% 34% 

continua 
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As primeiras regiões a serem procuradas foram, em 

são Paulo, as chamadas terras pobres e/ou cansadas e, nos 
demais estados sulinos, todas aquelas que, por problemas 
de posse, de localização ou de falta de uso, podiam ser 
compradas ou levadas ao reflorestamento pela presença pró
xima de uma empresa consumidora. Na realidade se plan
tou indiscriminadanente em terras boas e más, pois o plan
tio sendo feito em função de interesses econômicos imedia
tistas, se uma terra boa era obtida, por uma razão ou por 
outra, em condições que compensassem, não se hesitava em 
reflorestá-la. O economista e engenheiro florestal H.MOOS
MAYER afirma que "Há reflorestamento ••• em terras que pod! 
riam produzir 1800 a 2000 Kg de trigo por hectare. Como as 
empresas ganham bastante, podem plantar em terras caras,na 
beira de estradas, para impressionar investidores" (Exame, 
5/1971). 

A imposição da apresentação de projetos de viabili 
, .... -dade tecnica e economica para aquisiçao de terras 

centes à União ou para obtenção de financiamentos 
perten

(SUDAM, 

, 
Evidentemente, este aumento do preço da terra e falso e 
não pode servir de base para cálculo de preços mínimos 
dos produtos quer para o mercado interno, quer para os 
do externo. 
O preço das te~as agriculturáveis -- principalmente no 
Ceijtro-Sul -- nao foi acompanhado pelo dos produtos a
gricolas, o que tem contribuído para encarecer os cus
tos da produção e diminuir o lucro dos agricultores. As 
culturas alimentícias deixam de interessar aos agricul
tores apesar do aumento de preço, e só as especulati~ 
vas eiou com incentivos passam a ser atraentes. No"Prog 
nóetico 74 e 75" do Instituto de Economi~ Agrícola• da 
Secretaria da Agricultura do Estado de Sao Paulo, e fei 
to um es~udo comparativo dos preços de alguns produtos 
agro~cuarios,_entre 1971 e 1974, e ele evidencia que 
a desvalorizaçao dos produtos agrícolas obtidos n-qm he~ 
tare quando comparada con o valor da terra em si e, pa
ra alguns ~rodutos, de um para doie,e, para outros, de 
um para tres. 
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SUI>~~NE, IBDF, etc.) limita estas iniciativas aos grupos ca 
pazes de dispor de capital e de tecnologia. Das dezenas, ou 
melhor, centenas de firmas que se constituíram com o fim e~ 
pecÍfico de captar incentivos, a maioria estava desprepara
da tecnicamente e muitas não apresentavam idoneidade sufi~ 

' . ciente. O IBDF, a medida que se organizava para efetuar a 
fiscalização que a iei requeria, foi cassando, em grande 
número, estes registros. Moosmayer declarou que "Não pas
sam de mentiras muitos desses números de projetos de reflo
restamento~ Ou mudamos tudo ou não aproveitaremos conveniea 
temente o esforço financeiro que o país está fazendo ( ••• ). 
Os projetos são complicados, exigem informações que ninguém 
sabe: quem vai consumir a madeira, quando ela será corta
da; previsão exata dos custos (quantos homens/hora para is
to ou para aquilo). Resultado: quem elabora o projeto in
venta os nÚ."neros para quem vai plantar. Quem quer plantar 
tem de contratar empresa especializada para inventar o pro
jeto. E uma porção de técnicos ficam no IBDF esmiuçando 
as invenções" (Exame, 5/1971) (l). 

O plantio teve pelo menos três níveis de preocupa---çoes que praticamente se sucederam no tempo: 

1) plantar o mais rapidamente possível e de qual- · 
quer jeito, pois o plantio era feito com dinheiro do gover- · 
no ou de terceiros e se lucrava na compra da terra,no plan- · 
tio, na administração e ainda se ficava com o corte final , 
das arvores; 

2) plantar perto do mercado a fim de valorizar a . 

produção; 

3) plantar grandes glebas de modo a justificar a . 

(1) SUCHEK (1975) considerou que 80~~ dos reflorestamentos 
aprovados pelo IBDF podem ser considerados como flores 
tas plantadas. · 
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implantação de fábricas. 

Podecos acrescentar um quarto nível, o que mais se 
prende aos objetivos de nosso trabalho: a concentração de 
grandes maciços florestais, sob controle ou propriedade de 
grandes empresas reflorestadoras e sua associação a empre
sas nacionais e estrangeiras que usam matéria-prima madei-- , ra, para produçao dos diferentes tipos de paineis, como 
para produção de pasta e celulose. 

Diante da escassez da madeira no mundo, considera,n 
do o aumento do consumo e das opções conservacionistas dos 
países mais ricos e industrializados, o esquema delineado 
há 30 anos pela FAO seguiu o seu caminho e o Brasil está 
se preparando para ser um dos grandes f ornecedoree de m!! 
deira do mundo. Os projetos de reflorestamento passaram , 
na atual fase, a se apresentar vinculados aos projetos in
dustriais e adquiriram nitidamente o caráter de empreendi-

' . mentos interessando as maiores empresas mundiais do setor, 
I 

muitas das quais já com experiência de plantio em outras 
regiões tropicais. 

Não vamos entrar em pormenores sobre as empresas r~ 
florestadoras, e os exemplos que daremos a seguir visap ªP! 
nas conf ir~ar as observações de ordem geral anteriormente 
feitas. 

A Companhia Vale do Rio Doce (CVRD), empresa mista, 
é uma das maiores reflorestadoras do pa!s, diretamente ou 
através de empresas subsidiárias ou coligadas (l)• Do rela
tório referente ao exercício de 1974 retiramos algumas in
formações que julgamos importantes sobre fusões que estão 
ocorrendo no nível da própria empresa, tendo em vista eco
nomias de escala: Florestas Rio Doce S/A incorporou,em 1974, 

(1) As diversas subsidiárias, em conjunto, possuem 436 mil 
hectares reflorestados ou para reflorestamento. 
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a Rio Doce Madeiras S/A -- Docemade, ambas subsidiárias que 
tinham entre suas atribuições a captação de incentivos, is
to é, o recebimento de recursos de terceiros, nas.formas de 
participação acionária e de cotas de participação. SÓ no e
xercício agrícola 1974/75 foram plantados em Minas Gerais e 
Espírito Santo, cerca de 92,5 milhões de árvores, em sua 
maioria eucaliptos (56 mil hectares). Para o próximo exer
cício prevê-se o plantio de 15 mil ha na zona do Rio Doce • 
Adquiriu, no médio Jequitin~onha, para reflorestamento, ce~ 
ca de 300 mil ha e mais 80 mil ha na região de Grão Mogol 
(onde plantará, para começar, 12 mil hectares que implicarão 
em gastos da ordem de Cr$100 milhões). 

, 
A CVRD vem formando, desde 1967, atraves destas 

suas duas subsidiárias, extensas florestas, já com finalida
de de aproveitar integralmente a matéria-prima obtida na ex
ploração industrial e na exportação. Sua vinculação inicial 
com o setor nasceu da posse das faixas de terra que margeiam 
a ferrovia e do ple.ntio em :função da sua própria demanda.Pa!!_ 
sar desta fase para o plantio com incentivos foi fácil, se 
se considera a disponibilidade de terras, umas 1á de propri~ . 
dade da companhia e outras fáceis de comprar (l , e a prese~ 
ça de wna infra-estrutura que era a :própria CVRD, dispondo 
de um sistema de transportes que inclui instalações portuá~ 
rias, energia, água e o prestígio de ser a maior exportadora 
brasileira, em valor, e a sétima empresa do Brasil em patri
mônio lÍqüido (Quem é Quem ••• 1974). Seus projetos relacio
nados com a madeira podem ser grupados em dois: a exporta-

(1) As terras de Minas Gerais e do Espírito Santo, atravess~ 
das pela Estrada de Ferro da CVRD, se apresentavam muito 
desvalorizadas nos Últimos ~nos da década de 60, princi
pal!!lente quando a erradic~çao dos cafezais, a partir de 
1966, desocupou extensas areas agr!cqlas e deslocou,para 
as periferias urbanas e para as metropoles grande numero 
de trabalhadores rurais. 
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ção de cavacos ( chips ) de madeira (l) para indústrias de 
celulose situadas no exterior e (2) a produção, na própria 
região, de celulose destinada à exportação. 

A produção e exportação de cavacos, de acordo com o 
previsto -- seis milhões de toneladas/ano, por um período 
de 20 a 25 anos ~ é um projeto gigantesco que envolve um 
total de 750 milhões de pés de eucaliptos (30.266 são plan
tados, em média, por ano) e uma área total de 322 mil ha 
(após o terceiro corte é efetuado o replantio, sendo de 19 
anos o ciclo completo das ár:vores). 

, , 
A CVRD projetou ate os ultimos detalhes este em-

preendimento: previu a exploração da floresta por núcleos e 
eubnÚcleos (estes de 50 km2 e aqueles de 250 km2 ) cortados 
por estradas que conduzem as toras aos centros de produção 
de cavacos e daí ao porto. Além de estradas de rodagem se
rão especialmente feitàe ligações ferroviárias e o próprio 
porto, que na verdade é um terminal madeireiro altamente a~ 
tomatizado, foi projetado como porto externo, isto é, con
siste num molhe perpendicular ao litoral. 

Os projetos que vinham eendo anunciados interessan
do a exportação de cavacos devem ter passado por modifica~ 
çÕes, pois o relatório de 1974 expõe o seguinte: "Em 1974 

(1) A dimensão dos cavacos V&l1ia entre 1/4 de polegada a uma 
polegada. 

(2) Na publicação da FAO "Les problemee de l'aprovtsionnement 
en fibr~ de l'induetrie japonaise~ •• 1972, no !tem r~fe
rente a empr~endimentos no estrangeiro, consta referencia 
a conetituiçao da 1apan Brazil Pulp Resources Development 
Co. Ltd., localizada em Minas Gerais e que resulta da as
sociaQão de doze,empresas (onze empresas japonesas e uma 
local (sic) gue e a CVRD).M~nciona que visa o fornecimen
to de 6 milhoes de metros cubicos de cavacos (os documen
tos brasileiros falam em toneladas) ! que até a época (~e 
vereiro de 1972) era esta a associa9~0 internacional que 
envolvia o maior fornecimento de mataria-prima. · 
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foi criada, mediante associação com a Japan Brazil Paper and 
Pulp Resources Development Co. - JBP, a firma Empreendime!! 
toe Florestais S/A -- Flonibra, com atividades localizadas 
no Espírito Santo e sul da Bahia, com sede em Vitória. Sua - - , constituiçao resultou de estudos em cooperaçao com tecnicos 

... -japoneses, estando apta a obtençao de capitais externos para 
aquisição de terras reflores~áveis (l) que permitam a reali 
zação da meta de produção de 3 milhões de toneladas de cava
cos de madeira e 800 mil toneladas de celulose por ano. A - . . , ' -produçao da FWNIBRA se destinara em parte a exportac;ao e em 
parte ao mercado interno, em consonância com o Programa Na
cional de Papel e Celulose. Para implantação do projeto, e! 
timam-se investimentos da ordem de US$870 milhões assim dis
criminados: atividade florestal: US$243 milhões e ativida-
des industriais: US$627 milhões". A implantação deste proje -, 
to podera tornar o Brastl o maior exportador de celulose do 
mundo. 

O outro grande projeto de celulose é ·a CENIBRA, tam
bém resultante da associação entre a CVRD e a Japan Brazil 
Paper and Pulp Resourcee Developnent Co., que começou em 1974 - , a construçao em Belo Oriente, Minas Gerais, de uma fabrica 
com capacidade nominal de 759 toneladas/dia de celulose-sul
fato branqueada. O investimento previsto é de US$220 milhões, 
a produção deverá começar ainda em 1976 e o destino de 50 a 
75~ será o Japão. Resumindo, podemos dizer que a diversifi
cação que caracteriza a atual fase de empreendimento da CVRD 
mostra bem a sua tendência, como vem acontecendo com outras 
empresas de capital misto, de associar-se a empreendimentos 
multinacionais, dentro dos padrões vigentes na nossa econo-
mia de acumulação capitalista dependenteº 

(1) 
. 

o INCRA, visando evitar especulação de preço de terras 
que oneras~em es~e projeto, decretou em 22/2/1974 a d! 
sapropriaçao da area vinculada !º projeto e nela ~st! 
lou mil famílias que participarao do plantio de euoa-
liptos. 
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Capi tais japoneses participam ainda de outros pro~e

tos do setor. ~ fato por demais conhecido, e está na base - - . de toda a industrializaçao do Japao, a sua dependencia do e~ 
· terior no tocante a matérias-primas. Para 1975 aa previsões 

são de que dependerá em cerca de 60% da madeira importada. A 

grande preocupação da política econômica ~aponesa vem sendo 
ª garantia de recebimento dos insumos necess~oe a aeu par
que industrial e isto veio ao encontro da política de volt8l 
-se para o mercado externo, que o governo brasileiro vem si! 
tematicamente desenvolvendo. Chegou-se a falar em "econo-
mias complementares", o Japão entrando com capital, " lcnow 

how" e organização industrial, e o Brasil com recursos na't! 
raie, em estado bruto (minérios) ou em diferentes níveis de 
transformação (cavacos, celulose,gu.m,aço,etc.), sendo que as 
negociações nos projetos de celulose e papel, assim como nos 

, ·.. -
projetos siderurgicos, resultaram de conversa9oes levada.e a 
efeito em nível governamental nos dois ~{eea (l). O ·Japão 
visa a aplicação de suas reservas em dólares (reservas estas 
que eram especialmente grandes antes da crise do petróleo ), 
bem como suprir suas necessidades em matéria-prima e compra
dores para seus produtos e equipamentos. Nos acordos para 
exportação de madeira, como de celulose, tem participação m! 
noritária (aliás, é a forma mais comum de investimento japo
nês) e no mais das vezes envolve venda de equipamento e 

, - . compra de materia-prima. Numa avaliaçao deste intercambio 
comercial, verifica-se que o déficit do Brasil tende a aume~ - , tar, pois continua crescendo a exportaçao de ma.terias-primas 
e de produtos agrícolas em relação aos produtos manufatur~-
dos. 

(1) A propósito ver os artigoss "O ~po JU.tsubishi e suas 
ramificações no Brasil", "Opiniao" nQ 15, 4! 12/2/1973 ;Jla.l 
cos GOMES - "A presença j!P~~~ "Opil'11ao" nQ 98, de 
20/9/1974; Francisco Aragao AZ - "0 modelo de de
senvolvimento brasileiro no Espírito Santo", "Opinião ", 
n2 115, de 17/1/1975. 
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Na Amazonia ja existem varios empreendimentos flores-

' , , tais ligados a celulose. O maior e tambem o mais conhecido e 
a Jari Florestal e Agropecuária (l). Suas terras ocupam 1,5 
milhão de hectares e ficam situadas nos dois lados do rio Ja
ri, na margem esquerda do rio Amazonas, parte no Amapá e par-, , 
te no Para e pertencem ao g.cande empreeario norte-americ! 
no Daniel IJU.dwig. AÍ estão sendo feitas imensas plantações 

, , 
de gmelina arQorea, uma especie tropical que se caracteriza 
pelo rápido crescimento (de 4 a 6 metros por ano) e também , 
em menor escala, de Pinus car.vbea. Em meados de 1973 já ha-- , viam sido plantados em Monte Dourado, -40 milhoea de pes, se~ 
do que a previsão é de 90 milhões. Trata~ee de um pro3eto a~ , 
to-suficiente de unidades combina.das que envolv~ eerrarias,fa 
bricas de compensados e de chapas, de celulose·e papel. A ce
lulose a ser produzida visa a expo~tação e é uma das múlti~ 

, 
plas atividades previstas pelo colossal empreendimento. Esta 
sendo implantada paralelamente uma infra-eatrutura que inclu~ 

(1) Na ocupação das áreas tantas f~ram as árvores abatidas no 
Jari que foi montada uma serraria e organizada a exporta
ção de toras para os Estados Unidos. Algumas das outras 
~andes empresas madeireiras que atu.a.m no baixo Amazonas, 
sao: BRUYNZEEL, holandesa, qu~ tem 200 mil ha e que esta 
associada ao grupo Antunes e a BEi1HLEHEM STEEL GEORGIA PA 
CIFIC, americana, com 500 mil ha; TOYOMENKA,japonesa, coiii 
cerca de 300 milha; Robin Me GLOHN, americano, com 400 
mil hectares. - "' O interesse por aplicaçoee na Amazonia ~ontinua num cres-
cendo: no mom~nto atua~, por exemplo(maio de 1975),o go-
verno da Finlandia esta patrocinando (representado pelas 
suas mai2res empresas de exploração florestal e ~e comer
cializaçao de madeira e de celulose, entre as quais . a 
FINNCELL e a ENSOAGUTZEITOY)juntamente com o go~erno bra
sJ,leiro (através do Banco da Amazônia e de SUDAM) um sim
posio visando o estudo da possigilidade de algumas empre
sas transferirem-se para a regiao, instalando grandes ºº!! 
plexos madeireiros, de celu~ose e de papel, associando-se 
a grupos brasileiros. Tamb~m grupos chineses_de Formosa 
estao empreendendo negociações para implantaçao de uma 
fábrica de celulose. 
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entre outras coisas, a produção de energia (provavelmente com 
a eonstru.ção de uma barragem no rio Jari) e dragagem do rio 
a fim de permitir o transporte fluvial em embarcações de até 
40 mil toneladas (l). 

Na região do Jari trabalham mais de 4 mil pessoas, 
das quais cerca de um quarto (dados de 1974) como funcionárks 
fi.Xos, os demais como peões vinculados a empreiteiros. Os se!: 
viços de derrubada e de plantio ficam a cargo de firma.a em
preiteiras que recrutam trabalhadores braçais na.e regiões 
mais deprimidas do país. Aliás, todos os projetos que vêm Be!!. 
do executados na Amazônia utilizam-se destes intermediários~ 
ra buscar peões <2>, a grande maioria trabalhando em situac;ã; 
irregular, sem contrato de trabalho e portanto sem vínculos 
empregat!cios, o que significa que estão à margem de toda.e 
as conquistas da legislação trabalhista e, dadas as condições 
de isolamento em que se encontram, inteiramente sujeitos aos 
"gatos", como são chamados oe empreiteiros. As denúncias que 
se repetem na imprensa sobre o trabalho escravo e eemi-escra-- ' , vo pouco modificam a situaçao real, pois apesar de as denun-- , cias se sucederem tentativas de !iscalizaçao por parte de or-
gãos do Ministério do Trabalho, não se atinge o cerne da que! 

(1) 

(2) 

O conjunto dos empreendimen~os da empresa constituem o 
.. Projeto Jari" e enyolvem,multiplas atividades sempre vol 
ta.das para exportaçao. Alem da silvicultura e da inquatria 
lização da madeira estão programadas atividades agricolae
(arr9z e outras culturas) e pastoris, organizadas com al
ta tecnica e ~evendo etapas_que vão desde a criação até 
a frigorificaçag. A ex~loraçao de riquezas minerais e a 
sua trans!ormaçao tambem envolve planos ~andi9sos: o cau 
lim de Kon~e Dourado (na região do Jari) é materia-prima
para a industria papeleira· as jazida.8 de bauxita do vale 
do Trombetas (!ora do Jari~ são importantes e a empresa 
pretende produzir alu.m!nio in loco. 

No começo de 1975, para 315 projttoe inte·reasando a .lmazô 
nia, havia 150 mil peÕesi. Preve-se para 1980, 315 fa= 
zendas com mais de 5 milhoes de ()abeças de gado e ape- · 
nas 14.764 empregos !1.xos. 
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tão, que consiste na ocupação impessoal e predatória levada 
a e~eito pelas grandes empresas, visando a implantação rápi
da de projetos que não levam em conta as con.d.içÕee do meio 
natural e muito menos as condições de trabalho. Podemos di
zer que empresas modernas, do ponto de vista técnico, e avan 
çadas do ponto de vista capitalistap mantêm ~elaçõee de tra
balho pré-capitalistas. Aliás não são poti.cos os problemas 
que a Jari Florestal tem tido com as autoridades devido 
condições de trabalho que a! imperam (l) e, para evitar 

.. 
as 
um 

(1) Em fevereiro de 1973, quando da visita do presidente Me
diei ao Jari um grupo de trabalhadores conse~iu fazer 
uma manifestação de protasto contra as condições de tr~
balho impostaa e a partir da! se oficializou a discussào 
sobre a existenc!a de trabalho escraYo no Jari em parti
cular, e na Amazonia de modo geral. 
O Jornal do Brasil de 29/4/1974 publicou extensa reporta 
~em sobre como se p:"oc~ssa o r~c:r."1.rtrunen~o de braçais dai 
àreas pobres do Mara.nhao e como_estes sao levados para ~ 
margens do rio Jari e as c2ndi9oee de trabalho a que sao 
submetidos. Dificilmente tem saldo depois de descontado o 
que devem pela comida, moradia e dedpesas de viagem, o 
que os vincula por tempo indeterminado ao serviço~ 
A correspendete do Finant!al Times escrev~u para "Opinião" 
dois artigos sobre a Amazonia (14 e 21 de fevereiro de 
1975), dos_q~is transcrevemos trechgss "As relações de 
trabalho sao unic&! no Brasil. Os peoes q~e nunca conhe 
cem as administraçoes das fazendas; eles sao contratados 
pelo famoso "gato", ou espz•aiteiro, que visita as pessoas 
nas cidadezinhas da regiao (e mesmo no No~destg, em cer
tos casos) para aliciar trabapiadoree. Q "gato" se compr.2 
mete a pagar as dívidas do peao na pensao, desde que ele 
concorde em trabalhar de quatro a seis roesea na floresta, 
para, primeir9 devolver o dinhej.ro emprc~tado e, depois , 
ganhar um ealario por tarefa( •• ~). Os peoes vivem em acam 
pamentos isolados da floresta, as vezes a mais de 40, km 
da sede da fazenda a a 100 lan da cio.adazinha mais proxi
ma. Ess1 eituaçao, em P§rte, tom~ irrelevante qyalquer 
diecuesao sobre a existenoia ou na.o de "asoravidao" nas 
fazendas: ~a sair o peão preciaa c1e Fa.nEJporte, geral
mente monopolio do "gato", porque E}le e a unica pessoa a 
ir regularmente ao &CSJ!pamento, e e ev·idente que a grande 
maioria dos "gatos" nao vai deixar ir embora os peoee 
que estão devendo dinheiro. 
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maior controle, o pessoal das frentes de trabalho e constan-
N 

temente renovado pelas empreite iras e, apesar das precau9oes 
de ter a documentação profissional aparentemente em ordem, 
tudo leva a crer que as condiçÕe,s .a..~ trabalho se pautam por 
contratos particulares com os "gato~~, de quem as grandes em
presas se servem para manutenção daquelas mesmas formas de 
relações de trabalho que marcaram a ocupação colonialista (l). 
E, a bem da verdade, como aliás frisam muitas reportagens s~ 
bre a Amazônia, isto ocorre no Jari e também, ou talvez mais 
ainda, pois são menos visadas, nas demais fazendas isoladas 
da Amazônia, onde as condições de trabalho não são diferen--, 
tes, com a agravante de que, ao contrario do Jari, constituem 
empreendimentos favorecidos por incentivos fiscais concedi-
dos em nome de interesses maiores da Nação, como seja a in
corporação da .Amazônia ao território nacional. As fazendas 
baseiam a ocupação de suas propriedades nas frentes de trab~ 
lho implantadas pelo empreiteiro, geralmente pessoa da re
gião que se encarrega de recrutar braços, desmatar e plantar 
a pastagem. O empreiteiro evita constituir uma empresa e em 
geral atua sozinho, o que torna difícil a fiscalização,ainda 

" mais se considerarmos que para ter acesso as propriedades os 
fiscais do Ministério do Trabalho dependem, em geral, dos 
aviões dos fazendeiros ••• 

Mais um exemplo significativo de uma corporação mul
tinacional agro-industrial é a Ara.cru._~-- C~~~_!ose S/ A, consti
tuída em 1972, sucedendo a Ara.cruz Florestal S/A, cujo capi
tal, florestas e terras incorporou. Desta empresa fazem par-.. 
te capitais de diferentes grupos economicoe e de diferentes 

(1) "Jornal do Brasil" de 9/8/1970 e de 29/4/1974; "Ludwig
landia", "Visão" 26/3/1973; "O encontro na selva Mediei 
& Ludw" ... " "071nião" 26/2/1973 • "Os peões de Mr Ludwig" 

~· , ... ' - . ' "Opiniao" 19 3/1973• "Amazonia" "Opiniao" 16/4/1973 • 
, f t # f f N / 7' "O ceu ameaçado do milionario Ludwig", "Opiniao" 13 5 

1974; Susan BRANFORD - "Viajando pela Amasonia", I e II 
"Opinião11

, 14 e 21/2/1975. 
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origens, sobressaindo grupos noruegueses, canad.enses, japone
ses, brasileiros e, mais recentemente, árabes (l). 

A Aracruz Flores t al ·; omeçou a plantar eucaliptos em 
1967 na cidade que tem este nome, situada a 76 quilômetros ao 
norte de Vitória, Espírito Santo, junto ao oceano Atlântico , 
localização especialmente elei t a em função de fatores ecolÓgi 
cos ~ topografia favorável, de terras ligeiramente onduladas, 
totalmente mecanizáveis, com precipitação anual de 1.400 mm -, 

e de circulação ligsda a Vitória por uma estrada asfaltada e 
contando com o porto de Vitória para exportação da produção,~ 
o que era importante, dada sua condição de empresa voltada pa
ra o mercado mundial. A disponibilidade de energia e o preço 
favorável da terra (2 ) foram fatores d.ecisivos na opção da lo
calização do futuro complexo industrial. 

, 
A iniciativa par~iu de empresarios noruegueses que,fa-

(1) Os maiores acionistas estrangeiros são: o grupo norueguês 
LORENTZEN, principal acionistá da Aracruz; BRASC.Al~ , cana
dense, que controla a Light, C.ITOH, japonesa e a ? OREIGN 
TRADING CONTRACTING AND INVESTIMENT Co., do Kuwait. Entre 
os maiores investidores nacionais se acham: grupo Moreira 
Sil-les, Refinaria União, Companhia Bras~leira,de Paviment! 
ç~o e Obras, Paranapane~a S.A., Mine;açao Industria e Co
mercio, Companhia Metalurgica Barbara e o. Fontenelle de 
Araujo. 

(2) O empobrecimento do Espírito Santo,nas décadas de 50 e 60~ 
quando comparado com os outros ~stados,levou a uma eituaçao 
de marginalidade no espaço economico brasileiro, agravada 
pela cr~se do café resultante dos prggra.mas de erradicaç~o 
1nstituidos em 1962 e 1966.A l!beraçao de terras e de ~ao 
de obra explica a desvalorizaçao que ocorreu.Ver~a propo~i
to,Bertha BECKER-"O norte do Espírito Santo,regiao periferi 
ca em transformação" .Rev.Brasil.Geog. ,35(3) ,IBGE,1973. -
O bispo de s. Mateus (cidade do norte do Espírito Santo)fez 
declarações (em 1973) à imprensa em que afirma que nos Últi 
mos 3 anos 40% ga população d~ região emigrou, principalme~ 
te P!quenoe e medios ~oprietarios "atingidos pela substi
tuiçao da ~quena e media propr!edade pela grande propried! 
de agropecuaria e pelas plantaçoes de eucaliptos das gran
des empresas madeireiras". 
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milin.rizados com o ramo, basearam-se nos levantamentos da 
:é'AO que previam a escassez mundial em madeira; celulose e ~ 
pel e planejaram para exportar. 

Os projetos iniciais visavam a exportação de cavacos 
de madeira (chips) :para os países grandes produtores de cel~ 
lose, tendo sido mudados para produção local de celulose. Os 
novos planos vão so encontro de duas pol! tieas complementa
res: a dos países escandinavos procurando reduzir a poluição 
interna e opondo dificuldades a novas iniciativas no setor, 
ao mesmo tempo que têm interesse em promover no exterior a 
tecnologia altamente avançada que desenvolveram, e a do Bra
sil, incentivando a implantação destas indústrias. 

O empreendimento começou com uma área de 45 mil hec
tares, cuja localização já foi feita, como vimos, em função 
dos objetivos industriais e de exportação. Optaram pelo 
plantio de eucaliptos, das espécies grandis e saligna, ini
ciado em 1967, segundo as reg~as silvicultoras mais sofisti
cadas que pressupõem grandes investimentos em experiências 
de plantio, equipamento, obras de infra-estrutura, uso de fe!: 
tilizantes, de irrigação (que permite o plantio o ano todo) e 
o emprego permanente de mais de 1.500 pessoas. Temos conheci
mento que atualmente o grupo Ara.cruz, além das terras que Pº! 
sui no município cujo nome adotou, é proprietário de 30 mil 
hectares em são Mateus e Conceição da Barra, ainda no Espíri
to Santo, e de mais de 120 mil hectares no sul da Bahia (re
gião de Cabrália). 

Para instalação da fábrica de celulose foram feitos 
estudos de viabilidade econômica por empresa de consultoria 
internacional especializada e o "know how" técnico foi nego
ciado com a Billeruds Aktiebolag, grande produtora e exporta
dora sueca de celulose e papel, com experiência na produção a 
partir da madeira de eucalipto, pois possui uma fábrica em 
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}ortugal que utiliza esta madeira. A celulose aqui produzida 
seria exportada para a Escandinávia e, a partir daí, comercia 
lizada. 

Uma vez decidida, por ·volta de 1969, a implantação da 
fábrica, foi programada inicialmente para produzir 750 tonel~ 
das/dia, quantidade esta logo aumentada para 1000 toneladas / 
dia e depois para 1.300 toneladas/dia (400 mil toneladas por 
ano), devendo entrar em produção em 1977. 

O investimento inicialmente previsto de 110 milhões 
de dólares, vem sendo sucessivamente ampliado; em 1973 as in
formações divulgadas pela empresa se referiam a 400 milhões 
de dólares. Em 1975 foi firmado o acordo com o Kuwait, que 
passou a fazer parte do empreendimento com 10 por cento. Con
ta também com a participação do BNDE, que entre financiamento, 
participação e aval atinge o total de 200 milhões de dólares. 
o projeto da Aracruz obteve importantes incentivos: 11 isenção 
de impostos de importação e de produtos industrializados inci 
dentes sobre a aquisição no exterior de equipamentos, máqui
nas, acessórios e ferramentas, sem similar nacional; crédito 
correspondente ao valor do imposto sobre produtos industrial! 
zados; depreciação acelerada sobre os bens de fabricação na
cional; apoio financeiro preferencial por entidade oficial de 
crédito, obedecida a política financeira e creditícia do go-
verno" ("Visão", 10/3/1975). 

, 
O plantio de arvores vem sendo intensificado de modo 

a se ajustar ao uso industrial que prevê o corte de 20 milhões 
de pés por ano a uma distância máxima de 30 quilômetros (l). 

(1) O plantio que começou com,1300 ha em 1967 foi se intensi
f!oando de ano para ano, a medida que aumentava a capta-
çao de reciµ-sos e que se consolidavam os objetivos indus
triais. Ate fins de 1972 havia cerca de 23.000 ha reflo-
restados, em 1973 mais de 35.000 hectares. Em 1975 a eua 
floresta contava com 50 milhÕ~s de árvores, praticamente 
cobrindo 45 mil hectares. Alem do plantio interessando 

continua 
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O quarto e ultimo exemplo, que achamos interessante 
apresentar de empresa refloreetadora que se encaminhou pa
ra a produção de celulose é a Plantar - Planejamento, Técn! 
ca e Administração de Ativ~da.des Rurais Ltda. -- que como 
outras mencionadas ou não, baseou eua capitalização numa e! 
peculação fundiária que permitiu a formação de enormes gle
bas, na possibilidade de usar dinheiro do governo e, final-- , mente, na penetraçao na esfera da industria de base produt~ 
ra de bens intermediários, através da associação com grupos 
internacionais ligados ao setor de celulose. 

A sua sede e parte das propriedades se acham no mu
nicípio de Itapeva, a 320 km de são Paulo, onde realizamos 
a pesquisa de campo que tornou possível um conhecimento mais 
aprofundado do ramo e permitiu que chegássemos a muitas ºº!! 
clusÕes relativas à área da pesquisa, como uma melhor com
preensão dos mecanismos que transformaram, em poucos anos, 
pequenas !irmas coletoras de aplicações em incentivos fis
cais em potências agro-industriais. 

A Plantar, em 1974, dispunha de 85.773 ha, doe quais 
cerca de 53.000 ~rtenciam ao grupo de empresários proprietá 
rios da empresa l) e cerca de 34.000 ha a investidores que~ 

(1) 

diretamente a produção de pasta e o plantio obrigatório 
~e 1% em espéc~es nativas, também estão fazendo experi
encias com,especiee na~ivas altamente valorizadas, como 
o jacaranda da Bahia e o pau-ferro. 
As terras doe sócios da Plantar se localizam numa primei 
r~ !ase no município de Itapev~, Taquarituba, ~piai,Sen= 
ges e Ti2ag1 (nos Esta.dos de Sao Paulo e Parana}. Outras 
glebas vem senqo constantemente adquiridas,_individual-
m~nte, pelos socios ou pela empresa na regia.o, como tam
qem, maia recentemente, em outros Estados situados em 
areae gue continuaram a se beneficiar de vantagens fis
cais maximas (Bahia). Em documentos recentes da empresa 
consta que,comanda, com suas coligadas, um complexo agrf 
cola que ja administra 21 fazendas florestais totalizan
do 122.000 hectares de terras. 
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por sua vez, são com muita freqüência os próprios sócios da 
fi:ina. O plantio previsto até 1977 é de 100.000 ha,dos quais 
já estavam plantados cerca de 58.000 em fins de 1973. Duas em 

,presas estão relacionadas com a atividade reflorestamento e 
têm seus objetivos assim definidos por elas próprias: cabe à 
Plantar o "planejamento, administração e fiscalização dos 
projetos; à Servemag (Serviços e Mecanização Agrícolas Ltda.) 

- f a execuçao de todos os serviços agricolas mecanizados, trans-
porte de pessoal, combustível, mudas, mercadorias, etc., sub
emireitados pelos valores e condições contratadas por Plantar". 
Este esquema de divisão de funções entre empresas pertencen~ 
tee a um mesmo grupo é cada vez mais comum nas atividades a
gro-industriais amparadas por incentivos e voltadas para ex
portação. 

As grandes florestas implantadas visavam, desde logo, 
a instalação de um compl~xo industrial madeireiro integrado , 
razão pela qual não plantam para terceiros; a madeira obtida 

, , , 
de suas arvores esta prevista para ser de uso proprio, quer 
tenham plantado em terras da empresa, em terras que adquiri~ 
ram para os .investidores ou em terras arrendadas para reflo~ 
restar. Optaram pelo plantio de Pinus, das espécies taeda e 
elliotti. 

Feito o estudo de viabilidade econômica para implant! 
ção de uma indústria por uma firma canadense, especializada 
em estudos florestais, a Plantar associou-se com a Olinkraft 
-Celulose e Papel Ltda., empresa americana, com fábrica em 
Igaras, Santa Catarina, para produzir 660 t/dia de celulose 
no município de Angatuba. Comprou a Técnica Florestal, co~ 
siderada uma das maiores firmas de reflorestamento do Brasil 
e que também desenvolvia projetos na região. 

A Plantar foi constituída em 1967 quando uma parte da 
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F azenda Pouso Alto (l~ .Anexo VI-A) foi dividida em glebas 
pertencentes a diferentes proprietários, na maioria sócios 
da reflorestadora. Entre os maiores acionistas da Plantar 
encontram-se grupos financeiros e empresariais paulistas, 
grandes proprietários de terras, exportadores de produtos 
agrícolas e mesmo bancos (Banco Mercantil). Novas fazendas 
vêm Sendo adquiridas, pertencentes aos investidores ou à pró 
pria empresa e muitas terras arrendadas por 20 e até 25 anos. 
Na verdade, expandiu-se na região (em são Paulo como no Par! 
ná) enquanto pÔde contar com terras baratas, sempre que pos
sível contíguas às demais propriedades, e mecanizáveis, sen-

, -do que, como ja dissemos, todas as etapas do trabalho sao 
feitas pela Servemag, empresa subsidiária que emprega técni
cas e equipamentos modernos. Importa sementes doe Estados 
Unidos e Canadá, recebe luz da CESP e no tocante à mão de 
obra tem um número limitado de empregados fixos, dos quais 
apenas uns poucos moram nas fazendas. 

Outros exemplos de empresas reflorestadoras seriam 
igualmente interessantes, porém acreditamos que está claro 
o caráter de "plantation" que acabaram por adquirir. Faremos 

A 

apenas referencia a mais alguns casos em que se efetivou uma 
integração com a produção da celulose: a Itapeva Florestal 
Ltda., que de pequena firma reflorestadora cresceu a ponto 
de empreender o Projeto Integrado Rio Pardo que envolve o 
plantio de 100 milhões de pés de eucaliptos numa área de 70 
mil hectares (de um total de 132 mil) situada em Yato Grosso 
entre 
a uma 
duzir 

os rios Verde e Pardo, plantio este 
fábrica de celulose branqueada, com 
1000 ton./dia. Conta com a Estrada 

, 
que sera integrado 
capacidade de pro-
de Ferro Noroeste 

(1) A Fazenda Pouso Alto havia sido adquirida no começo da dé
cada de 60 por Mário Bar9oza Ferraz, um gos grandes acio
nistas da Plantar e tambem um dos seus socios gerentes. 
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do Brasil e com a BR-262 para escoamento da celulose e tem o 
suprimento de energia garantido pela proximidade da Hidrelé
trica de Mimoso e pela passagem da linha de transmissão Ju
piá-Campo Grande. Também a Uniflora, empresa reflorestadora 
de São Paulo, fundada em 1968 para captação de incentivoe , 
possui áreas reflorestadas em oito diferentes municípios de 
São Paulo, perfazendo um total de 66 mil árvores em 1975. E! 
tá empreendendo o Projeto Integrado Jupiá - Ilha Solteira,~ 
ra o qual adquiriu uma grande propriedade em Mato Grosso, na 

#W • , , 

regiao de Tres Lagoas, e pretende ate o final da decada rea-
lizar o plantio de 140.000.000 de pés para o aproveitamento 
industrial desta matéria-prima. No capítulo que se segue é 
apresentado, para ~uatro municípios, o mecanismo do reflores 
tamente por empresas. 

2. O reflorestamento no Estado de são Paulo 

, 
O Instituto Florestal vem publicando uma serie de tr! 

balhos sobre a cobertura vegetal natural e sobre o reflorest! 
mento no Estado, muitos em colaboração com o Instituto Agron~ 
mico de Campinas, principalmente no que tange a levantamentos 
aerofotogramétricos, o que torna possível o conhecimento da 
realidade paulista, dentro, evidentemente, das limitações das 
informações. Sobre o reflorestamento com incentivos . são os 
dados fornecidos pelo IBDF que utilizamos (l). 

Visando o estudo de uma área do Estado que f oese oa
racter!s tica quanto ao reflorestamento, fomos levados a fazer 
um levantamento exaustivo das fontes ·. bibliográficas e esta
tísticas existentes. Sem entrar em grandes detalhes~ procura
remos dar uma idéia global deste reflorestamento <2 • 

(1) Usamos dados obtidos no IBDF do Rio de Jane!ro, que va-
riam bastante dos obtidos na Delegacia de Sao Paulo.As di 
ferenças eão atribuídas a projetos apresentados e não a= 
ceitos. 

(2) Ver Capítulos IV e v. 
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Apesar das iniciativas privadas e estatais experimeg 
tais, foi só na década de 50 que o reflorestamento se vincu
lou à idéia de rendimento econômico e principalmente à de 
transformação industrial. Daí a denominação que recebem as 
áreas plantadas de "florestas de produção". A ampliação do 
plantio se fez lentamente nas primeiras décadas.como a Tabe
la VI-1 indica. 

TABELA VI-1 
Situação florestal no Estado de São Paulo 

Per!o % da área Área desmatada Área refloreetada :!ndice 
do - com matas em ha no per!o em ha, no período de repo-

do - sição em 
% 

1910 60 1.029.000 o o,o 
1920 51 2.374.000 4.700 0,2 
1930 41 2.522.000 12.300 0,5 
1940 30 2.625.000 33.000 1,3 
1950 20 2.625.000 90.000 3,4 
1960 16 1.000.000 182.000 18,2 

FONTE: Victor e Montagna, 1970 

Como "florestas de produção" elqs se localizaram. até 
meados da década de 60 junto aos centros consumidores, fossem 

, 
eles representados por industrias de celulose, ferrovias ou 
s·1derúrgicas: São Paulo, Suzana, Caie iras, Jundia,Í, Rio Cla
ro, Mogi Guaçu e Piracicaba. Por volta de 1966, antes dos 

, 
incentivos fiscais, a area plantada no Estado foi avaliada 
em 502.000 hectares (VICTOR e outros..!. 1972). 

Os efeitos das leis de incentivos fiscais tiveram r! 
sultados imediatos quanto ao número de árvores e a área pla,n 
tada. 
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Ti.E!:ll V!-2 

Refloresta:ento e::. S~o ?au.lo coei i~ce~tivos fiscais 
.. 

l.I&!!. ( ta) á.rvoree lnve s tiit en to (CrS) ÂilO Let;iele.ç!i.o 119 p.::-cjetos Nt de 

1967 5.106 n.e. 18.840,69 39.2~7.529 l4.0é9.205,63 
l9é8 5.106 n.c. 22. 226, ca ~9.82~·é39 22.544.796,53 
1969 5.lGS 39 0 ;6.é5),40 30. 3C6 .J46 4l. l6S. Oé-8, 2.3 
1970 5.::.c6 630 89 • .::.oé, 7 2§ lS'7. 311.415§ 158.049.314, 29 § 
:.97~ :,.106 1.090 89.406,72 197.311.415 158. 045'. 3::.4 ~ 2S 

1.134 ) .3. 639 ,Jl 7 .647 .958 6.560. 1e;, ~ "' 
Subtott-.1 l.093 9 3. 046, 03 204 • 9 59 • 3 7 3 lé4 .• 610. C2 3, é-O 

1972 5.106 ,• ~ . ~1.~: 92,25 ô4.78i..196 8ó-314.S.:,3, Z.: ~ ...... \" 

l.l,3.4 10~ t,7.éó7:3? 102.!81. 227 l\.:19. 56~.991, 1 z 
Sub to tu 359 6 5. 7 59 '6.3 156.)'62.423 195.875.634,36 

1973 5.106 236 29.06:3'12 64.150.)94 79 .437 .437, a 
1.134 ;0 34-300,Cl 67.118.194 98.566.014,60 

Su':ltotu 286 63..;,68,::i.J l,31. 268. 588 l ?ó.003.451, 7l 
rr .. -r. · ~ 

·"""·~ r .• e. ~C9 .30é, éS a9c.3;:iG.9lt:- 774.318.;54,47 

§ Os d~doe refereútes eos pla.ntios de 1970/71 !oral! apresentado& em ccnjunio 
~o o~so da Lei 5.106. ~~ i~poaaibilidade do d.istinguÍ;los coube 50% a cada 

FCl:".:::31 I3U - Rio de J~6iro 

Em são Paulo o plantio praticamente se limita ao gê
nero Eucalyptus e ao gênero Pinus, de variadas espécies.T2 
dos os projetos cumprem, evidentemente, a determinação de 
prever 1% do plantio com espécies nativas. Em 1971/72, 45% 
das árvores eram de pinus e 55% de eucaliptos (Fig. VI-1). 

Antes dos incentivos fiscais, plantavam-se quase ex 
clusivamente eucaliptos, pois dado o destino predominante 
da madeira na época o principal fator a considerar era a ra
pidez com que a árvore crescia. E o eucalipto não só pode 
ter o primeiro corte do 3º ao 5º ano como rebrota de 3 a 4 
vezes. Na década de 60, com o desenvolvimento de tecnologias 
adequando o uso destas madeiras duras à produção de celulo
se, o plantio do eucalipto passou a ser feito em grande es-
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cala pelas próprias indústrias que usam a madeira como maté·
ria-primas fábricas de celulose e de painéis (chapas)~ em pr! 
meiro lugar. A eucaliptocultura inicialmente ae concentraT& 
nos nnmicÍpios atravessados pelas ferrovias (Jundi&Í, Rio Ola --
r~, Kogi Guaçu e Salto), estendeu-se na década de 50 e começo 
de 60 pela Alta Paulista, Araraquarense, Vale do Paraíba e 
811d.oeste do Estado, principalment• município de Itapet1.D.1n
gj, No início d.a década de 70, a região sudoeste do Estado 
se consolidou como a de maior plantio de euoalipt~e e o total 
da área estadual fe>i estimada em 580 mil hectares (VICTOa, 
KRONKA e NEGREIROS, 1972)~ 



ESTIMATiVA CIA. OFERTA E DEMM-JCIA. C01'.HECIUA 
DE MADEIRA DE EUCALYPTUS 

".... ~ ~: .. ~r::,:: 
~ :·2; ,.. l tTl - t '1-' 

- ~~!.:~ion.. 
--- ~"llllGCWD(CWCA..Yfif;•S~ 

-209-

Ao contrário do eucalipto, cujo plantio começou a 
se desenvolver com a iniciativa privada, a pinocultura em 
são Paulo começou por iniciativa do governo, o qual assumiu 
a tarefa de desenvolver o plantio do pinus com finalidade 
industrial. As primeiras plantações, que fracassaram aliás, 
!oram do final da década de 40 (pinheiro do Chile - Pinus 
radi§ta D. Don. ), e só no final da década de 50 o Serviço 
Florestal introduziu e passou a plantar florestas piloto 
de Pi.nus elliotti, a partir das quais se vem fazendo a re-



produção de mudas e a divulgação dos tratos silviculturais. 
lla década de 60 generalizou-se o plantio de pinus: 

1962 - 43 milhões de pés(levantamentos aerototogramétricoa) 
l965/66 - 137 milhões de pés (74% pértencentee a.o Estado ) 
1971/72 - 379 milhões de pe'\,. 

Na década de 60 a maioria das plantações existen-, 
tes pertencia ao Serviço Florestal. Havia pequenas areas 
de plant ios particulares em torno da "metrópole paulistana", 

, ~ . , 
porem sem grande expressao eoonomica; as industrias com in-
teresse em madeira preteriam desenvolver suas áreas de plan
tio no centro e sudoeste do Estado. 

O grande incremento que se deu de 1965/66 para 1971 
/72 se prende diretamente aos incentivos tiscaia e portanto 
à iniciativa privada. A região sudoeste que corresponde à 
Região Administrativa de Sorocaba firma-se como a mais sign,! 

' -ficativa no tocante a pinocultura e o plantio na regiao da 
Grande são Paulo vai perdendo sua importânci~ relativa. 

Considerando o reflorestamento como um todo, as áreas 
de maior densidade não se opõem às áreas de maior quantida
de. A quantidade de reflorestamento, segundo fontes e en.to-
ques diferentes, será analisada no Capítulo VII, referente à 
pesquisa de campo e como justificativa da própria eacolba de! 

, 
ta area. 

Quanto à densidade, a Fig. Anexo VI-B e a !abela .lne 
. -

xo VI-B, organizadas pelo Instituto Florestal, apreeent- a 
área reflorestada em relação à supert!cie das Regiõee Ad•ini! - . trativas, permitindo melhor apreciaçao da sua importancia es-
pacial. Qualquer que se~a o tipo de dado considerado,aerá •9! 
pre a Regiã~ de Sorocaba a que mais se destaca(SEBIU. 1IIBO,I. 
F., 1974). 
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3. A difusão espacial do reflorestamento no Brasil e em são 

Paulo 

Constatada a sua importância econômica e espacial, 
a nossa preocupação se voltou para a compreensão da dinâmi
ca espacial do processo que havia sido posto em andamento • 
Com estatísticas !ornecidas por departamentos ligados à Pre 
sidênoia do I1IDIP (l) !oi possível organizar uma tabela qu; 

(l) Estes dados nem sempre coincidem com os !orn,cidos pelas 
Delegaci'8 Estaduais do IBDF. O desencontro e_devido ao 
grande numero de projetos em !ase de tramitaçao ou re~e! 
tados. 
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espelha a situação global. Como dispÚnhamos destes mesmos da
dos, ano por ano (área, número de árvores e investimentos, ª! 
gundo as duas leis de incentivos fiscais), propusemo-nos a 
utilizar a técnica de Análise de Tendência (Trend Surface Ana 
lysis) (l)) com os dados refe'i-éntes à área reflorestada, po; 
Estados, pois esta análise permitiria acompanhar as variações 
que ocorreram de um momento para outro, como também as dife-
renças de intensidade da difusão espacial que se verificam de 
um lugar para outro ( 2) • . 

(1) 

(2) 

M. YATES - An 1ntroduction to quantitativa analyeis in hu 
man geography. New Yor15, McGraw-Hill,1974 - Estudou os d! 
ferentes usos desta anã.liee: "There are many uses of trend 
surface ana.lysis, the most common being for structured map 
deecription. Chorley & Hagget suggest that this approach 
is particularly ueeful 1n both teaching and reeearch, for 
it takes advantage of the ordered disaggregation o! the 
surface to provide a logical analytical sequence. Thie 
type of stru.ctured description can then lead into the for 
mulation of hypotheeis concerning the epatial forces that 
may atfect, the conf iguration of the surface". 

LA.NDllti PARAGUASSU & BARBOSA - In Programa Fortran IV ~ 
ra o calculo em compntador IBM/II30 da An!J_ise de,!endên= 
eia. EESC, 1973, fazem a seguinte colocaçao da tecnica 
utilizada: "Tal método é uma aplicação do modelo linear 
geral em que as variáveis independentes (U e V) são as 
coordenadas do_mapa e a variável dependente (X) é o parâ
metro em,questao: segundo esse iX'ocedimento, tenta-se de
fi.nj,r alem das grandes e sistematicas mudan2as e%iatentee 
na area~ aquelas pequenas e aparentemente nao ordenada.e 
flutuaçoes que se impõem aos padrões mais gerais. 
Quando ~ observações são coletadas aegundo uma grade re
gu.1'r, e possível identificar a tendencia a partir de po
linom.ios ortogonais (OLDH!M & SUTJ!ERLANDa 1955 e GRANT, 
1957). ~~do as oqservaçoesi porem, estao irregularmente 
distribuidas pela area, que e o caso mais comum em Geolo
gia, o recurso usado é a utilização de métodos polinomi 
nais não ortogonais, tentando enc.alla.r a princ!~io uma sü 
~r!Ície linear aos dados, em a~guida uma quadratica, umã 
cubica, e assim ~or diante. O metodo usual para o ajueta
!{~Íº dos d~os e o do modelo ltnear geral dos quadrados 

moe. A.pos obtidas as superfícies, sao encontrados os 
respectivos mapas de desvios em relação aos valores obser 
V do li -a s • tin con ua 
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' , . Submetidos os dados do Brasil a analise de tenden-
c ia pelo Programa. FORTRAN IV, foi a superfície de tendência 
de 6Q grau que melhor se adaptou ao estudo proposto, ofere 
cendo um maior Índice de explicação. 

Brasil Coeficiente 
Período e corre 

lação -

Tempo o a Tempo 1 ~1966 a 1967l 0,9872 0,9935 
Tempo o a Tempo 2 1966 a 1970 ,. 0,9998 0,9999 • 
Tempo o a Tempo 3 1966 a 1973 0,9999 0,9999 

Dado o alto coeficiente de explicação que resultou 
da análise da difusão do reflorestamento no Brasil, os resí 
duos não se destacaram, como se vê pelos mapas de Áreas Re
siduais, ou seja a propagação do reflorestamento vem se fa
zendo, segundo uma tendência bem definida, a partir do pri~ . , ... 
cipal centro de turbulencia que e o Estado de Sao Paulo, co 
mo um todo. 

Apesar de expressar o ocorrido num período muito 
curto (Fig . • VI~4 e Fig. VI-5), de 1966, quando se iniciou 
o reflorestamento com incentivos fiscais, até 1967, se evi
dencia a situação que destaca o Estado de são Paulo como 
centro inovador deste processo. Aliás, dadas as earacterís . -
ticas deste reflorestamento, vinculado que está a empreeas 
e/ ou indivíduos de maior renda, parece justificado que a to!_ 

ça difusora se propague a partir de são Paulo. Embora muito 
baixos, os valores apresentados por Paraná e Santa Catarina 

Sendo o nosso estudo de reflorestamento e os dados por 
Estados, não podiam evidentemente ser represent!dos 
por wp.a grade regular que permitisse a utilizaçao de 
polinomios ortogonais, o que t'Ornou ~specialmente ind! 
cado o uso de metodos ~linominais nao ortogonais. 
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-216-- , , sao superiores a 12, o que tambem parece logico quando se 
considera que os mesmos j~ possuíam tradição madeireira pe-- , la exploraçao da floresta natural, e que ~a havia, estrutur! 
das, indústrias que utilizam a madeira como matéria-prima (a 
1sol1nha de 2sz na :Pig. VI-4 confirma as observ&QÕee acima). 

A.e :Piguraa V!-6 e VI-7 (de 1966 a 1970) confirmam o 
Estado de São Paulo como centro de turbulência, ~á indicando 
o aTanço do reflorestamento em direção aos Estados vizinhos. 

A.o observar as Figuras VI-a e VI- 9 que retratam o 
ocorrido entre 1966 e 1973, constata-se a extraordinária di
fusão do reflorestamento no país. O processo que ee 1n1ci! 
ra em são Paulo, irradia-se com intensidade pelo Sudeste e , , 
propaga-se para areas que, embora maia distantes, como Goiaa 
e Kato Grosso, estão sob influência direta da metrópole pau
listana. 

A análise de tendência destacou a supert!cie de te~ 
dência geral, dando um retrato dinâmico do ocorrido no perÍ~ 
do a que se reterem os dados. O enfoque estático também é 
e:xpreasivos em 1967 havia uma mao.iQB. concentração do-~lo
re~tamento tm_ ~ês _Estt,doar são Paulo, Paraná e Minas Ge
rais representando 80~ da área refloreetada; no ano de 1973 
a porcentagem baixou para 6~ e come9am a aobreeeair outros 
Estados. Esta irradiação se estende amplamente, e tudo ind,! 
ca que com faoilidade, pela Bahia, penetrando no Piau!. ! •! - , , , panaao por areaa que se apresentam com carater periterico , 
quado analin4a segundo um eep&Qo econômico de eetrv.tura ~ . -
larizada, ae relaciona com a conaolida9ão de intereeeea em-
preeariaie no setor retloreetamento~ os quais, aiiáa, intlu! 

' -ram fortemente na Talorizaoão daa terras nos anos que eetão , 
eendo considerados e ~ueti!icaram a produra de grande• areaa, 
pouco valorizadas, situadas em reg1Õee distante• doa centros 
e, de preferência, favorecidas por est!muloa governamentais. 
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Esta mesma difusão se manifesta, com maior intensi

dade, em direção sul, envolvendo Paraná e Santa Catarina, a
centuando fortemente a situação que já se delineara no per!~ 
do 1966/67. 

Os perfis apresentados na Fig. VI-e retratam a con
tinuidade da difusão: para o norte, ape~ar do grande avanço 
em termos espaciais, é nítida a perda de intensidade. Para a 
Zona da Mata mineira, Espírito Santo, Paraná e Santa Catari
na, a menor disponibilidade de espaços livres e a maior ocu--paçao dos mesmos faz com que a intensidade seja muito maior. 

Como centro difusor secundário podemos considerar o 
Rio Grande do Sul. Também ressaltam as áreas menos atingidas 

, . 
pelo reflorestamento ate o momento considerado: Amazonia e 
alguns Estados do Nordeste. 

Para o Estado de são Paulo foi feita a mesma análi
se de superfícies de tendência. Os dados utilizados re!erem
se à área re!lorestada até 1972, por município, e foram obt! 
dos no Instituto Florestal do Estado de São Paulo (l). Para 
os três momentos considerados -- 1967, 1970 e 1972 -- havia 
respectivamente 54, 158 e 196 municípios que acusavam reflo
restamento com incentivos. Depois de padronizados (de 02 a 
902) os dados referentes a todos os municípios, foi estabel! 
cido, para fins de aplicação do programa, o limite superior 
de lº de crescimento. Em decorrência, o universo a ser con
siderado passou a ser de 22 municípios para Í967, 72 para 

1970 e 105 para 1972. 

Os mais significativos coeficientes de determinação 

(1) No momento em que foi feita a análise, não dispusemoa,P! 
ra o Estado, doe dados referentes a 1973. 
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enc ontrados, assim como os de correlação, foram na superfí
cie de 52 grau. 

são Paulo Coeficiente 
De determi- De corre 

Período - lação 
~ 

naçao 

Tempo o a Tempo l (1966 a l967l 0,3720 0,6099 
Tempo o a Tempo 2 ~1966 a 1970 0,3024 0,5499 
Tempo o a Tempo 3 1966 a 1972 0,3351 0,5789 

Para cada um desses períodos !oi elaborado um car
tograma da tendência geral do reflorestamento e um cartogr!: 
ma de resíduos positivos e negativos. Os resíduos positi-
vos ocorrem em áreas em que o reflorestamento está acima da , 
media do Estado e os negativos naquelas que apresentam val~ 
res abaixo da média. 

A 

A - Tendencia Geral do T0 ao T1 (1966 a 1967) 

Já nesta época, embora incipiente, o reflorestamen 
to se delineia no sul do Estado, mais precisamente em al
guns municípios da Região Administrativa de Sorocaba. A di
fusão se dá principalmente a partir de Buri (ocorrendo aí 
superfícies superiores a 82) e propaga-se pelos municípios 
circundantes, contornados pela isolinha de 42. Estão incluí 
das nesta superfície áreas que irão manter esta posição de 
destaque, como Itapeva, Paranapanema, Iporanga, Itapetinin
ga, Angatuba e capão Bonito. Também já se apresenta reflo
restada, em 1967, a área que a partir de Biritiba Mirim, a 
leste da Grande São Paulo, abrange o Alto Vale do Paraíba e 
o litoral, na altura de Bertioga e são Sebastião. 

Fica claro ao observar a Fig. VI-10 que a difusão , 
do reflorestamento neste momento se estendia por areas lim! 
tadas e pouco importantes em intensidade, permanecendo a 
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maior parte do Estado (Planalt o Ocidental, Litoral J . ..i.l e ~~é

dia Depressão Periférica) como vazios. 

Itapeva aparece como o maior resíduo de refloresta
mento (Fig. VI-11), considerada a data tomada como referência 
e portanto como centro de turbulência do Estado (lugar de on
de partiu a inovação), embora com valores ainda baixos. Com 
menor importância constata-se que já se inicia a formação 
de um novo centro em direção ao Planalto Ocidenta.1,ainda mui
to limitado, que tem como centro difusor Agudos (22, 77), o 
mesmo acontecendo na Média Depressão Periférica, na área de 

Mogi Guaçu (;2, 3). Suzano também é expressivo como resíduo 
,,,,, . , , , 

positivo. Para que nao haJa duvida, convem dizer que areas 
que haviam sido destacadas na tendência geral não constituem 
necessariamente áreas residuais, uma vez que não sobressaem 
das áreas médias. 

B - Tendência de T0 a T2 (1966 a 1970) 

Neste período o reflorestamento com incentivos se e~ 
pa.ndiu a partir dos municípios de Itapeva, Buri e Capão BoJl! 
to para as áreas circunvizinhas, continuando centrado no sul 
do Estado. Num segundo plano apresentam atividade silvicult~ 
ra trechos do Vale do Paraíba e do Pontal do Faranapanema( am 
boa delimitados pela isolinha de 42, Fig. VI-12). 

Com tendência negativa quanto ao reflorestamento se 
acham o sudoeste da Grande São Paulo, Guaratinguetá no Vale 
do Paraíba, Morro Agudo e Araçatuba, no Planalto Ocidental. 

, , 
Itapeva e a area residual mais importante, com iso~ 

linhas que vão de 16 a 322. Os municípios vizinhos a Itape
va e alguns outros (Agudos, Jacupiranga e Lençois Paulista ) 
são delimitados pela isolinha de 82 (Fig. VI-13). 

Entre o centro de turbulência principal, o litoral 
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e a área paulistana é nítida uma área de resíduos negativos 
(São Miguel Arcanjo, Eldorado Paulista e Ribeirão Branco). 

e - Tendência de To a T3 (1966 a 1972) 

Ocorreu forte ampliação em área e aumento de inten
sidade da superfície reflorestada, a qual passa a englobar 
um conjunto cada vez maior de municípios. Com intensidades 
variadas, está presente em quaae todo o Estado, sendo a úni
ca ex~eção marcante a região 'NW (de Araçatuba) que apresen
ta valores negativos (-42, Fig. VI-14). 

Os valores mais elevados continuam na Região Ad.mi~ 
nistrativa de Sorocaba e dela extravasam, englobando uma á
rea muito mais ampla do que a indicada no cartograma ante
rior. A superfície abrange com maior intensidade Itapeva,B~ 
ri, Capão Bonito, Itaí, Ribeirão Branco, Paranapanema, todos 
com valores superiores a 202. A partir deste centro difund! 
dor, a superfície reflorestada se expande amplamente,ganhan
do em área e perdendo progressivamente intensidade, em dire
ção de Araraquara, Ribeirão Preto e AltinÓpolis, percorren
do praticamente todo o Estado e avançando para Minas Gerais 
com valores superiores a 82. 

A irradiação praticamente se interrompe na Região 
da Grande são Paulo; isto comprova que a expansão nesta dir! 
ção encontra obstáculos e se faz com muito maior dificulda
de, o que parece evidente dada a intensa ocupação urbana da 
, 
area e o valor da terra. 

Na direção oposta é clara e intensa a extensão da 
superfície em direção ao Paraná, como indicam as 1sol1nhas 

, 
de ate 162. 

Menos importante em intensidade e em área, porém se 
mantendo como superfície de reflorestamento, tem-se o Alto 
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Vale do Paraíba, onde, a partir de São Luiz do Paraitinga 
(isolinha de 122), a superfície se prolonga, perdendo inteE 
sidade, em direção da Grande são Paulo, como também em dir! 
ção ao Médio V,ale do Para!b~_.tr.anepondo o vale e marcan
do sua presença em munic!pf ós sitUadoe nas encostas da Man
tiqueira. 

Como centros difusores secundários tem-se, no Pla
nalto Ocidental, uma nova superfície, cuja importância, em
bora muito menor, não deixa de ser significativa: Rancharia. 
(112, 14) na região de Presidente Prudente e Castilho (42, 
48) já se abrindo para Mato Grosso. 

A propagação do reflorestamento, ape~ar de respon
sável pela formação de superfícies de tendência bem nÍti-
das, não é uniforme, o que fica claro pela observação dos 
resíduos (Fig. VI-15) que são muito marcantes no sentido p~ 
sitivo. Na superfície de tendência que se estende pratica
mente do Paraná até Minas sobressaem importantes resíduos 
que atuam como áreas de turbulência: Itapeva que alcança 
o valor de 632, 35, Lençóis Paulista com 31º, 38, Casa 
Branca acima da isolinha de 16º e AltinÓpolis e Mogi Guaçu, 
ambos acima da isolinha de 82 e outros de menor importância 
(São Carlos, Brotas, Vale do Paraíba e outros). 

Convém ressaltar a presença marcante de resíduos 
negativos, principalmente em torno da área de turbulência de 
Itapeva, praticamente em todas as direções, o que reforça o 
seu papel e confirma que, apesar da superfície de tendência 
ter a! o seu principal centro difusor, continua a manter o 
caráter de forte área residual. O valor máximo está em Para 
napanema (-162, 35), sendo que a isolinha de -Bº forma uma 
cunha profunda que isola o resíduo de Itapeva e de Lençóis 
Paulista dos demais; seguem os de Vargem Grande do Sul e de 
cássia dos Coqueiros, que separam os resíduos positivos de 
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Casa Branca, de Mogi Guaçu e de AltinÓpolis, respectivamente. 

Para concluir, achamos interessante chamar a atenção 
·para o !ato de que sendo são Paulo o grande centro difusor 
do reflorestamento no pais, como ficou claro pelos mapas ref! 
rentes ao Brasil, os eixos de difusão que acabamos de anal1-
$ar definem, com clareza, os corredores de dif'Usão do reflo-
restamento em nível nacional. A idéia de difusão progressiva 
e harmônica que estes mapas (os do Brasil e os de são Paulo ) 
oferecem, se não torem submetidos a uma apreo1a9ão or!tioa da 
realidade, podem dar margem a grandes erros de 1nterpreta9ão 
e mesmo a idéias falsas, como seja a de uma propagação equil! , 
brada do reflorestamento, quando, na realidade, como ja vimos 
em diferentes momentos, esta propagação se dá em resposta a 
mecanismos que se apoiam nas desigualdades regionais, reforç! 
das pela política de incentivos fiscais, valor da terra, cus
to da mão-de-obra, formação de corredores de exportação, etc. 
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CAl'Í TtTLO VII 

PRESENÇA DO REFLORESTAMENTO EM DOIS MUNIC!PIOS PAULISTAS 

1. Introdução 

A iniciativa de um estudo de campo interessando uma 
área que se destacasse pelo reflorestamento se prendeu tund! 
mentalmente a dois aspectos: um, bem simples, que seria o 
de reconhecimento de uma área reflorestada para, atravéedelill 
conhecimento da realidade, esboçar uma organização espacial 
característica e, eventualmente, chegar a certas generaliza
ções; o outro, bem mais ambicioso e que norteou todo o nos
so interesse pelo reflorestamento, foi a possibilidade de, 

, ' 
atraves àe um corte vertical, neste caso representado pelo es-
tudo de campo, desvendar os mecanismos de interferência e de 
interdependência que ocorrem a partir de certos impulsos 
internacionais, como mercado, por exemplo, e nacionais como 
a legislação fiscal -- e que, em níveis diferentes, levam a 
profundas modificações na propriedade da terra, na estrutu
ra fundiária, nas relações de trabalho e na forma. de ocupa
ção do espaço. 

Uma vez definido que o estudo de campo seria em são 
Paulo, empreendemos o levantamento de dados disponíveis, em 
diferentes Órgãos da Secretaria da Agricultura: Instituto de 
Economia Agrícola e Coordenadoria de Assistência Técnica In
tegral. 

Este trabalho preliminar visou definir a área em 
que seria interessante desenvolver uma pesquisa de campo. A 
Secretaria da Agricultura divide o Estado em DIRA (Divisão 
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Regional Agrícola), e mantivemos esta divisão administrati
va para maior facilidade na coleta e apresentação das inf'or 
mações (l). -

Utilizamos inicialmente o "Levantamento Subjetivo 
das Safras" do I.E.A., que consiste numa avaliação feita r~ 
tineiramente, várias vezes por a.no, em todos os municípios 
do Estado, por intermédio das Casas da Lavoura. Os itens 

' .. do levantamento que interessaram a pesquisa referem-se u 
seguintes informações: eucaliptos, pinus, kiri, mata natu
ral, cerradão e cerrado, todos em hectares. Os resultados 
estão listados por município e também constam os sub-totais 

.. -referentes as sub-regioes das DIRAS. 
, 

Utilizando apenas estes sub-totais, foi facil che-
gar a resultados por DIRA. Convém salientar o caráter sub
jetivo dos dados, como bem indica o seu nome, ou seja, tra
ta-se de uma avaliação, que tem sido, aliás, da maior impo~ 

... , -tanoia para a análise de situaçoes globais e principalmen-
te para a comparação de situações relativas entre uma DIRA 
e outra, apesar de muitas incongruências que freq~entemente 
apresentam. 

Destaca-se, sem sombra de dúvida, a DIRA de Soro 
caba como a de maior reflorestamento no Estado e, portanto, 
aquela em que seria mais significativo escolher os municí
pios para o estudo de caso. Tendo em vista este objetivo, 
levantamos para o período 1966 a 1973, para todos os mun,! 
cÍpios da referida DIRA os dados relativos ao reflorest~ 
mento constantes dos Levantamentos Subjetivos do I.E.A.De! 
tacaram-se: Itapeva, Itapetininga, Bofete, Botucatu, Capão 

(1) A DIRA difere da Região Administrativ! do Estado,nãg se~ 
do possível, portanto, uma superposiçao de informaçoes. 
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Bonito, Buri, São Miguel Arcanjo e Itararé (l). Dentre es
tes, Itapeva e são Miguel Arcanjo foram escolhidos: Itapeva 
não suscitou dúvidas, pois se trata do município de maior 
reflorestamento do Estado, enquanto o de são Miguel Arcanjo, 
onde ele é muito menos importante, resultou de uma série de 
considerações que objetivara.ih, antes de mais nada, detectar 

I - , fases diferentes de um processo de trans!ormaçao agraria em 
!unção de novas !ormas de ocupação. Outros municípios mais 
reflorestados !oram deixados de lado: Itapetininga,por exem 
plo, por ser uma área de reflorestamento antigo (anterior 
aos incentivos) voltado, há muito tempo, para a produção de 
carvão vegetal; Capão Bonito porque é sede de um importante 
empreendimento oficial de reflo~estamento do IBDF -- a Flo-
resta Nacional de Capão Bonito -- e assim por diante (Fig. 
VII-1) • 

A escolha foi reforçada pelos dados obtidos no Ins
tituto Florestal concernentes ao reflorestamento com incent! 
vos fiscais, por DIRA e por município para o período de 1967 
a 1972. Basearam-se nos próprios projetos ap~ovados pelo 
IBDF com quem mantêm convênios de fiscalização, de implanta
ção e de manejo das florestas (Fig. VII-2; Tabela Anexo VII
B) • 

Os dados do Horto por DIRA, neste período, eviden-
ciam a posição de destaque da DIRA de Sorocaba, só ela res
ponsável por 50% do reflorestamento com incentivos. 

(1) Quanto 'à densidade de reflorestamento (dados do Institu
to Florestal), Ita~va ocupa o terceiro lugar e são Mi
guel Arcanjo o vigesimo primeiro, sendo que, Itatinga e 
Bui'ete ocupam respectivamente o primeiro e segundo luga
res (Tabela Anexo VII-A). 
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Os totais por hectare do Instituto Florestal resul
tam da somatÓria dos projetos e, portanto, de plantios cujo 
espaçamento difere de um projeto para outro, o que leva ~ r! 
sultados ligeiramente diferentes daqueles aos quais chegamos 
ao converter uniformemente o número de pés em hectares to~ 
do como base 2.000 pés/hectã.re·~ conforme é prática no I.E.A. , , 
Convem dizer que outros organismos da propria Secretaria 
da Agricultura (por exemplo a CATI - Coordenadoria de Assis
tência Técnica Integral) estabelecem como critério para con
versão 2.500 pés/hectare. 

Def inidoe assim os municípios da pesquisa, procura
mos reunir o maior número de dados sobre os mesmos. Indiscu
tivelmente o INCRA é a fonte ma.is completa de que se pode 41! 
por, permitindo chegar ao nível da propriedade pois é o org.! 
nismo responsável pelo Cadastramento Rural feito em todas as 
propriedades do país em 1965 e pelo Recadastramento !eito em 
1972. O INCRA atualiza permanentemente as informações sobre 
as propriedades rurais, tendo em vista uma de suas finalida
des que é a taxação de impostos, o que torna o recadastrame~ 
to um processo contínuo. Os dados de 1965 foram utilizados 
globalmente, através da tabela-resumo obtida no INCRA. Quan
to aos dados de 1972, foi feito um levantamento do universo 
das propriedades junto à CATI, que, em convênio com o INCRA, 
participou do levantamento em são Paulo, dispondo de uma fi-
cha própria para cada propriedade. Esta ficha chamada de , , , 
~LB e muito menos completa do que a do INCRA, porem contem 
as informações fundamentais e pÔde servir de base para este 
estudo. As fichas do INCRA propriamente dito estavam, por 
ocasião dessa pesquisa, sendo computadas em Brasília e não 
tivemos acesso a elas, razão pela qual possivelmente ocorram 
algumas pequenas diferenças entre os resultados a que chega
mos e os que torem oportunamente divulgados pelo INCRA, po

rém, certamente, não serão de molde a influir nas conclusões. 

Para elaboração das tabela.a, foram consultadas e a-
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notadas in:f'ormações concernentes a 1824 propriedades de It! 
peva e 1170 de são Miguel Arcanjo. Mantivemos naturalmente 
as mesmas classes de tamanho usadas pelo INCRA _para tornar 
possível a comparação com 1965 (l). 

Grupadas as propriedades segundo as classes de tam! 
nho, chegamos às tabelas de totais. Para a análise do uso 
da terra, foi possível definir os seguintes itens: matas,r! 
florestamento, pastagem, culturas temporárias e culturas 
permanentes. Para que os dados de 1965 pu.dessem ser compa
ráveis aos de 1972,ralgumas conceseões}tiveram que ser fei
tas: 

a) os itens "matas" e "reflorestamento" apareciam 
em 1965 sob a forma de "exploração florestal" e as "reser
vas florestais" não foram computadas neste primeiro cadas-
tramento. Est~ a! a explicação ·de algumas distorções, como, 
por exemplo, o aumento das "matas naturais" em certas clas
ses de tamanho. 

b) o item "pastagem" consta como tal no levantame~ 

to de 1972 e para equiparar os dados de 1965 882"Upamos os 
dados referentes à "pecuária de médio" com à de "grande Pº! 
te". 

c) para chegar ao item "culturas temporárias" agru
pamos, para 1965, os dados referentes a "horti-granjeiras"e 
"culturas temporárias". 

d) as culturas permanentes estavam definidas como 
tais em 1965, porém em 1972 constavam como frutíferas, no 
mais das vezes. Para evitar uma trabalhosíssima rearruma--... 
çao dos dados referentes a cada cultura, consideramos as 

(1) Cabe observar que as classes usadas ~lo INCRA apresen
tam problemas do ponto de vista estatístico, pois não 
obedecem a intervalos homogeneos nem a uma escala loga
rÍ tmica. 
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trutíteras como culturas permanentes, apesar das exceções 
(banana, abacaxi, etc.), e as anuais como temporárias(aP! 
sar do chá, da cana, etc.). Dada a pequena expressão des 
tas culturas, o resultado certamente não apresenta defor
mações maiores (Tabela Anexo VII-O, Tabela Anexo VII-D,T! 
bela Anexo VII-E e Tab&l1r'"A.ne.%;Q .. VII-F). 

Embora o objetivo fosse o estudo do reflorestame~ 
to em si, consideramos necessária uma análise do uso do 
solo e da estrutura fundiária, a fim de melhor situar as 
repercussões da crescente importância desta atividade e 
tentar responder a uma série de indagações como, por exe! 
plo: estaria o reflorestamento ~luindo num processo de 
concentração de terras? Seria o reflorestamento um ins~ 
trumento de ocupação de terras ociosas? Em que medida es 
taria ocupando terras férteis? Seria um fator.a mais na 
agricultura brasileira a favorecer a expnJ.são do homem do 
campo? Constituiria um mercado de trabalho permanente ou 
a mão-de-obra diretamente ocupada o seria por um per!odo 
curto? E finalmente, em que medida o reflorestamento es-- , taria atuando como fator de manutençao da estrutura agra-
ria tradicional, na medida em que as grandes proprieda
des, antes tidas como latifúndios improdutivos, adquirem 
com relativa facilidade o "status" de produtivas? 

Estas premissas teóricas da pesquisa empírica se 
fundamentam nas análises anteriormente desenvolvidas. O , , 
estudo de campo e apenas um exemplo que tem carater demon! 
trativo das considerações gerais. 

2. Categorias dimensionais dos estabelecimentos rurais 

Com base no conhecimento que tínhamos da 
da área, partimos do pressuposto que tivessem 
grandes transformações na estrutura fundiária, no 

-ocupaçac 
ocorridc 
sentidc 
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de uma concentração de propriedades. Primeiro pelo exa 
me dos dados estatísticos e depois, através de um estudo de 
campo, interessando as propriedades re!loreetadas, procura-
mos comprovar esta premissa. 

Os dados para o perÍÕdo 196-5 e 1972 não apresentam 
esta confirmação na medida esperada. Segundo os modelos est! 
belecidos por DINIZ e OLIVEIRA (1971), quando analisam adi! 
tribuição e as categorias dimensionais de estabelecimentos 
agrícolas no leste do Estado de São Paulo, Itapeva é classi
ficada na categoria C1, segundo a qual o pequeno estabele
cimento teria 10 hectares e o grande 1000 hectares. Conside
rado como município de grandes propriedades, de solos po
bres, de ocupação tradicionalmente pouco intensiva,suas ter-, 
ras eram muito baratas quando comparadas a outras a.reas do 
Estado e da! terem se prestado tão bem ao reflorestamento,c2 

. mo ficou claro pelo estudo da difUsão espacial. Os mesmos 
autores classificam são Miguel Arcanjo numa outra categoria 
-- B1 -- na qual a pequena exploração está abaixo de 10 e a 

grande acima de 100 hectares. Realmente, em são Miguel Ar
canjo, embora seja muito maior a importância econômica das 

culturas nas pequenas e médias propriedades, estas não têm 
uma expressão correspondente em termos de área (Tabela A.nexo 
VII-G e Tabela Anexo VII-H). 

Pelo exame dos dados globais apresentados na Tabela 
VII-1, observa-se que em Itapeva sobressai a diminuição do 

, -numero de propriedades, enquanto em Sao Miguel, onde a in-
fluência do reflorestamento e, de modo geral, da grande em-
presa agrária é mais recente, o mesmo não ocorre. 

Apesar da diminuição constatada de 14,8% no número 
de propriedades de Itapeva, para uma área praticamente ina! 
terada, cabe fazer certas considerações que contestam estes 
dados: 
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. TABELA VII-1 
, 

Tamanho e numero de propriedades 

N2 de proprie Varia Área das pro- Varia-dadas - -- priedades -çao 
1965 

çao 
1972 ~ 1965 1972 " Itapeva 2.141 1.824 -14,8 196.727 194.565. -1,1 

são Miguel 
11.097 Arcanjo 1.170 + 6,7 83.395 73.904 -11,4 

FONTES INCRA. e CATI 

a) O próprio INCRA considera como !alho o cadastra
mento de 1965 {o primeiro realizado), quer pela inexperiên-

- A , eia da instituiçao, quer pela resistencia dos proprieta--
rios em preencher os formulários. Resistência esta devida, 
de um lado, ao receio de tributação e, de outro, à preocuP_! 
ção com eventuais re!ormas agrárias que estavam sendo insi! 
tentemente anunciadas no momento político que antecedeu à 
mndança de governo em 1964. 

Veri.!icaram-ee também, com relativa !req~ência, !~ 
toe de conseqüência oposta como, por exemplo, proprietários 
que faziam declarações aumentadas da área de suas ten:as pç 

sando com isto fazer face a eventuais problemas de posse.e~ 
mo decorrência, grande número de propriedades não !oi cad&!, 
trada e neste sentido o exemplo de Itapeva é ilustrativo: ·a! 
gundo o encarregado do INCRA nesta cidade, cerca de 300 pr~ 
priedades não chegaram a ser registradas em 1965. A consi
derar essa informação, a variação do número de propriedades 
aumentará de muito, passando a ser superior a-25%. 

b) outra observação de ordem geral é a respeito das 
propriedades da classe 01 {menores de 1 hectare), pois ººº! 
reu a seguinte variação nos dois cadastramentoss em 1972 
deixou de ser obrigatório o registro das propriedades meno-
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ree de um hecta:r:-e, o que faz com que os resultados referen
tes a esta classe não correspondam a uma situação real. Por 
outro lado, cabe dizer que a pouca importância, em número e 
área, desta classe no levantamento de 1965, qualquer que ª! 
ja a alteração havida no intervalo de tempo considerado, m! 
nmmiza a importância desta !alta como bem ilustra o quadro 
qm se segue: 

TABELA VII'-2 . 

PorceJ1.tagem da classe 01 no total das propriedades 

. Número de pro- ·1 Área das proprie-
priedades dadas 

1965 1972 1965 1972 
Itapeva 3,08 0,93 0,02 0,01 
São Miguel Arcanjo 1,18 0,25 0,01 · o,oo 

c) Outro fato que não sobressai pela simples análi
se doe dados é a posse de mais de uma propriedade por uma 
única pessoa. Em geral só passam a ser consideradas como , 
propriedade Unica aquelas que,, pertencendo a um mesmo pro-
prietário sejam contíguas e, assim mesmo, nem sempre será 
do interesse do proprietário reun!-las juridicamente. !ara 
isso leva em consideração !atos diferentes como: a tribut~ 
ção varia com o tamanho da propriedade e com a intensidade , 
do uso; hã vantagens em certos casos em manter as proprie-
dades sob diferentes formas jurídicas (empresa, propriedade 
individual, etc.). Além do mais, conforme o módulo estabe
lecido pelo INCRA para a região, não convém agregar peque
nas propriedades, pois isto poderia impedir futuras transa-- - , çoes de partes. Observaçoes neste sentido ja !oram !eitas 
no CIDA (1966) no tocante ao Censo: "Quando são contíguas 
e sob administração única, as propriedades múltiplas não 
são abrangidas pelo Censo" ••• "A idéia de que não é neces
sário informar sobre o total das propriedades agrícolas de 
uma pessoa ou da família é quase sacrossanta". 
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Apenas um estudo minucioso dos proprietários permi

tiria o conhecimento real do grau de concentração, pois é 
comum proprietários de terras possuírem diversas proprieda
des num mesmo município, cadastradas sob formas di.t'erentes 
para fazer face à legislação fiscal. E isto sem falar em 
propriedades em municípios e Estados diferentes. 

A título de exemplo: um grupo vinculado à · indústria 
de papel e celulose possui, cadastradas em seu nome, várias 
propriedades que perfazem mais de 9,5% da área total dos es
tabelecimentos agrícolas de São Miguel Arcanjo, podendo ain
da ter outras mais que não foram identificadas. Em Itapeva, , , 
uma única empresa reflorestadora, tambem vinculada ao setor 
de celulose, controla igual ou maior porcentagem da área dos 
estabelecimentos agrícolas. 

3. Aspectos da estrutura fundiária (CUrva de Lorenz) 

De posse destes dados (Tabelas Anexo VII-J e VII-K), 
procuramos ver em que medida refletiam mudanças de estrutura 
fundiária, quer em termos de distribuição da terra, quer de 
categorias dimensionais. Com base em experiências anterio-
res feitas por CERON, KELLER e DINIZ e segundo recomendações 
propostas pela Comissão de Atlas Nacionais e Regionais da 
União Geográfica Internacional (DINIZ e OLIVEIRA, 1971), ex! 
minamos a distribuição das propriedades segundo as classes 
de tamanho e chegamos a definir agrupamentos, a partir do M~ 
delo de Lorenz e a estabelecer o tamanho médio das propried! 
des destas novas categorias dimensionais. 

Os geógrafos mencionados propõem limites diferentes 
para o estabelecimento destas categorias: CERON (1972) pro
põe que seja de 50~ do número de propriedades o limite supe
rior da "pequena propriedade" e de 70% da área o limite i?d'! 
rior da "grande propriedade". Apesar de considerar esses l! , 
mites arbitrarios, justifica-os alegando que "seria exagero 
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considerar que os grandes estabelecimentos pudessem ocupar 
sozinhos metade da área total do município dado". Outros 
geógrafos como KELLER (1970) e DINIZ (1971) utilizaram e~ 
mo limites 50% tanto do número como da área das proprieda
des. DINIZ também discute o problema da escolha do limite 
que havia sido deixado em aberto pela UGI. Aceitamos o 
seu raciocínio segundo o qual: "~ importante considerar 
que os dados estatísticos disponíveis não permitem o cá.lo~ 
lo do limite da categoria, pois os intervalos de classe não 
são homogêneos. Assim, ou nos referimos à categoria como 
todo o intervalo ou por aproximação, escolhendo o limite 
mais próximo do ponto estabelecido na curva ••• " 

Considerando as características da distribuição das 
propriedades no pa.Ís, o estudo feito pelo CIDA (1966) des
taca que "A tese do sistema .de 'tenência' da terra relat,! 
vamente uniforme no Brasil significa especificamente que 
os latifÚndios dominam a agricultura brasileira, sem cone,! 
deração de áreas e que o complexo latifúndio-mini!Úndio e! 
tá sempre presente através de todo pa.Ís, com exceção daª! 
treita faixa de terra caracterizada pela colonização euro
péia" (l). Dada a importância da grande propriedade no Br!: 

(1) O trabalho do CIDA chegou a uma cla~sif icação em que o 
conceito de tamanho se "baseia na area da terra necee 
s~ia para proporcionar emprego remunerativo a uma ta= 
milia rural !Ípica, contando com os recursos dispon!-
veis na regiao, e de acordo com os valores culturais 
da localidade". 
Utilizando dados de ;ecenseamentos.e registros compil!: 
dos para fins tributarios, a distribuiçao dos estabele 
cimentos foi calculada de acordo com o tamanho, e divI 
dida em quatro grupos. -
"MinifÚndios: propriedades agrícolas de tamanho que é 

inadequado para dar 1ntegral,emprego de~ 
tro dos atuais níveis tecnologicoe e de 
recursos para duas pessoas durante o ano 
inteiro (Classe I). 

continua 
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sil, como no Estado, importância esta que só tem aumentado 
apesar das propostas e planos envolvendo reformas agrárias 
e um maior aproveitamento das terras e dado o conhecimento 
que temos da área, bem como pelas suas características tra 
dicionais de ocupação e pelas transformações que aí. ve; 

Propriedades 

Propriedades 

LatifÚndios: 

Agrícolas de Tipo Familiar: propriedades 
agrícolas que dâo emprego integral para 
2-4 pessoas, presumindo-se ~ue a maior 
parte do trabalho ~!cola e realizada 
pelos membros da família (Classe II). 

Agrícolas Multi-familiares de Tamanho Mé , = 
dio (tambem chamadas aqui de proprieda-
des agrícolas de tamanho médio): proprie 
dades agrícolas suficientemente grandeã 
para dar trabalho em temro integral para 
4-12 pessoas (CJ.asse I !). 

Propriedades agrícolas multi-familiares 
que dão emprego a mais de 12 pessoas(Clae 
se IV)". -

Segundo esta classificação, a distribuição dos números 
de estabelecimentos e de terras era a seguinte por oc~ 
sião dos censos de 1950 e 1960 (em%). 

Proporção dos estabelecimentos 

I II III IV 
1950 1960 1950 1960 1950 1960 1950 1960 

S.Paulo 15 27 33 36 45 32 7 5 
Brasil 23 32 38 38 34 27 5 3 

Proporção da terra 

I II III IV 
1950 1960 1950 1960 1950 1960 1950 1960 

S.Paulo 1 2 4 6 31 30 64 62 
Brasil l l 6 8 35 38 58 53 

Esta tabela, extraída de uma que apresenta dados _pare 
toqos os Estados, mo~tra bem o grau de concentraçao no 
pais em geral e em Sao Paulo, em particular. 



ocorrendo, julgamos mais adequado considerar como fundamen
to para o agrupamento de propriedades o percentual que le
vasse em conta 50% do número de propriedades e 50% da área 
destas. Estar-se-ia, aliás, de modo geral mais próximo da 
realidade brasileira. 

- ' Apesar destas consideraçoes, construidas as Curvas 
de Lorenz para os dois municípios, julgamos interessante 
comparar as categorias dimensionais a que se chega segundo 
os dois critérios para os dois momentos em questão. 

TABELA VII-3 
Categoria~ dimensionais segundo o critério de 50% do número 
e 70% da area dos estabelecimentos 

Tamanho 

A 
B 
e 

Itapeva - 1965 e 1972 

até 25 hectares (classes 01 a 05) 
de 25 a 1000 hectares (classes 06 
maior de 1000 hectares (classes 11 

são Miguel Arcanjo - 1965 e 1972 

a 10) 
em diante) 

A até 25 hectares (classes 01 a 05) 
B de 25 a 500 hectares (classes 06 a 09) 
e maior de 500 hectares (classes 10 em diante) 

Categori~ dimensionais segundo o critério de 50% do número 
e 50% da area dos estabelecimentos 

Tamanho Itapeva - 1965 e 1972 

A até 25 hectares (classes 01 a 05) 
B de 25 hectares a 500 hectares (classes 06 a 09) 
e maior de 500 hectares (cl~seslO em diante) 

são i!(iguel Arcanjo - 1965 e 1972 

A até 25 hectares (classes 01 a 05) 
B de 25 hectares a 200 hectares (classes 06 a 08) 
C maior de 200 hectares (classeie09 em diante) 

Embora ocorram variações, o grupamento das propri! 
dades em três categorias, mesmo quando feito por critérios 
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diferentes, não sofria alteração de um ano para outro no me! 
mo município. 

Apesar dos resultados diferentes, certas conclusões 
gerais são comuns. Primeira observação de ordem geral: em 
Itapeva como em são Miguel Arcanjo, em 1965 como em 1972, 
são consideradas como categoria Ã- as propriedades de até 25 
hectares. Segunda observação: as propriedades da catego~ 
ria e são maiores em Itapeva do que em são Miguel Arcanjo, 
embora, segundo o primeiro critério proposto, são consider~ 
das como do grupo C as propriedades maiores de 500 ha para 
são Miguel Arcanjo e as maiores de 1000 ha para Itapeva. Já 
pelo segundo critério, o grupo e em Itapeva engloba as pro
priedades maiores de 500 ha e em são Miguel Arcanjo as mai~ 
res de 200 hectares. 

Para justificar, com base nos modelos de Lorenz, a 
escolha do critério, fizemos novas curvas utilizando desta 
vez não mais os percentuais das classes, porém apenas os 
percentuais das categorias correspondentes aos dois crité
rios. A superposição confirmou o acerto na escolha do cri
tério,ao apresentar maior semelhança entre a curva constru! 
da para as três categorias segundo o critério 50 e 50% e 
a curva original (Fig. VII-3, Fig. VII-4, Fig. VII-5 e Fig. 
VII-6). 

O grupamento das propriedades por tamanho tornaria 
possível um estudo do uso da terra que melhor ressaltasse 
as características deste uso e principalmente as correlações 
com a estrutura fundiária, apesar de estarmos bem conscie~ 
tes das limitações inerentes a um enfoque puramente dimen--

, 
sional. Criterios mais complexos que consideraasem, entre 
outros aspectos, as relações de trabalho, as relações entre 
o uso e a posse da terra, certamente dariam uma qualifica~ 
ção às categorias de propriedades. O CIDA, por exemplo , 
não considera como válida, e nisto estamos plenamente de 
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acordo, o simples tamanho físico como elemento suficiente p~ 
ra uma classificação da estrutura fundiária. Textualmente : 
n ~ i~almente essencial que o tamanho reflita, por um lado, 
as relações entre os produtoi'es '"'ou os proprietários e as pes 
soas que realmente trabalham a terra, e, por outro lado, a 
estrutura institucional da propriedade, do mercado e outros 
!atores semelhantes". Apesar do interesse despertado pela 
possibilidade de realizar um estudo mais aprofundado, opta~ 
mos por utilizarJ nas análises que se seguiram, as categorias 
decorrentes do modelo de Lorenz, que satis!aziam o objetivo 
fundamental do trabalho. 

As categorias dimensionais segundo as quais foram 
grupadas as propriedades dos dois municípios foram denomin! - , das de A, B, e, e nao de pequenas, medias e grandes,em vi~ 
tude das considerações anteriormente expostas. Entretanto, 
a análise do uso da terra, segundo essas categorias, certa
mente permitirá chegar a correlações interessantes que, em
bora longe de oonstitu!rem uma base para definir estruturas, -serao indicad.ores importantes. 

Apro!undando a análise que levou a.o agrupamento das 
classes, foi feito, ainda neste caso, segundo os dois orit~ 
rios, o cálculo doe tamanhos méd.ios das propriedadel!I de ca
da categoria. Dada a não-homogeneidade das classes usadas 
pelo INCRA, as categorias que resultam de agrupamentos não 
traduzem valores reais, razão pela qual utilizamos para che 
gar a tamanhos médios, por categoria, artifício já utiliza
do por CERON (1972) e que permitiu que se chegasse a um 
número chamado "aproximado" do número e da área da.e pro
priedades. Os dados básicos são os totais, por categoria.,e 
foi a partir deles que se calcularam os "dados aproximados" 
(Tabela Anexo VII-I e Tabela Anexo VII-J). 
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TA.BELA VII-4 
Tamanho médio das propriedades por categoria, segundo os "da 
dos aproximados" -
Critério de 50% do número e 70% da área - Itapeva 

Tamanho 1965 1972 Variação 
Área Média Á:rea Média 

Categoria .l 10,44 11,24 + 7,66 
Categoria B 120,82 142,19 +17,68 
Categoria c 2.534,05 2.217,68 -12,48 

São Miguel Arcanjo 

Categoria A 11,29 9,45 -16,29 
Categoria B 98,32 80,0l -18,62 
Categoria e 1.404,74 1.391,78 - 0,92 

Critério de 5~ do 
, 

50% da área - Itapeva numero e 

Categoria A 10,44 11,24 + 7,66 
Categoria B 86,39 103,66 +19,99 
Categoria c 1.603,05 1.340,53 -16,37 

São Miguel Arcanjo 

Categoria A 11,29 9,45 -16,29 
Categoria B 75,10 60,23 -19,80 
Categoria c 549,81 582,8'3. + 6,00 

, , 
Quanto ao tamanho medio das propriedades, e de se n.2, 

tar que em Itapeva, qualquer que seja o critério utilizado,a 
... , 

tendencia e de aumento das propriedades das categorias A e B 
e diminuição das da categoria e. O aumento da categoria A 
não pode ser considerada, em virtude da natureza dos dados. 
O aumento significativo da categoria B decorre do desmembra
mento de algumas poucas grandes propriedades, que foram inCOI 
poradas por empresas de reflorestamento. A diminuição obse~ 
vada na categoria C é reflexo deste mesmo !ato, e segundo 
as conclusões decorrentes do estudo de campo, não invalidam 
a idéia de concentração. Trata-se, no entanto, de um tipo 
de concentração que nem sempre se reflete na estrutura !un-
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diária, pois é essencialmente uma concentração financeira. 
Retornando ao exemplo já mencionado: a antiga Fazenda Pou 
so Alto foi desmembrada e as partes cedidas a diferentes 
proprietários em troca de uma participação acionária numa 
empresa reflorestadora. Continuaram a constituir UJQ todo 
no que ' concerne ao aproveitamento, administração,forma de 
investimento, etc. No próprio município e também em ou-
troa no Estado e fora, esta empresa 
vinculada direta e/ou indiretamente 
dades (Figura Anexo VII-A). 

reflorestadora está , 
a varias outras propri! 

Os dados corrigidos acentuam estas observações na - , medida em que ocorre uma variaçao positiva do numero das 
propriedades da categoria e, mantendo-se muito pouco alte-, 
rada a area da mesma. 

Já em são Miguel Arcanjo, quanto ao tamanho médio, 
a tendência até 1972 era oposta, isto é, havia ainda uma 

diminuição das propriedades das categorias A e B, ocorren-
, , 

do, no entanto, um aumento do numero de proprietarios. No 
caso específico deste município, este fato que não seria 
de se esperar na área em estudo, decorre de iniciativas de 
colonização por parte de grupos de origem japonesa, por 
exemplo o bairro conhecido como Colônia Pinhal, que possui 
cerca de 70 propriedades cujo tamanho varia de 5 a 25 hec
tares. 

O tamanho médio das propriedades de categoria di
mensional e apresenta variação positiva, o que decorre da 
difusão do reflorestamento, e neste sentido cabe dizer que 

A 

o que se apresentava como tendencia em 1972, acentuou-se 
sobremodo nos anos que se seguiram. Um exemplo é o Bairro - - , Cassus que, segundo informaçoes obtidas na regiao, era ate 
há poucos anos um bairro de "pequenas propriedades", já se 

apresentando atualmente com poucas e "grandes proprieda
des". 
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Comparando a freqüência com a área, nas diferentes 
classes de tamanho do INCRA e nas categorias dimensionais d! 
tinidas, ocorre o que é comum no país, isto é, grande número 
de proprietários nas classes de tamanho menor e um número re 
duzido nas de tamanho maior, ou seja, um grande número de 
pessoas detendo pequenas superfícies de terra e um pequeno 
número de posse de grandes superfícies. Em 1965, para Ita
peva, mais de 60~ dos proprietários tinha 6,8% da área 
(propriedades até 25 ha) e em 1972 o número de proprietários 
foi reduzido para 52% e a área para 5,5% (Tabela VII-5). 

TA.B~; LA VII-5 

Poroent~em do número • da área daa propriedades (Critério 50~ do número e 5~ da área) - Itapeva 

Dados da Curva de Lorenz 

1965 
" do mero 

60,57 

''··" 2,98 

51,77 
40,56 
7,65 

1972 
" da área " do número 

6,88 52,30 
40,96 4'3,5'3 
52,14 -4,16 

São Kiguel !roanjo 

56,92 
'7,52 
5,55 

" da área 
5,51 

42,1'3 
52,36 

8,52 
0,:50 
50,17 

Dados 

1965 
\( do número 

50,00 
47,B 
2,87 

50,00 
43,09 
6,91 

Con1p;1dos 

1972 
,C da área " do número " da área 

5,68 
44,31 
so,oo 

7,-43 
49,57 
50,00 

50,00 
46,02 
'3,98 

50,00 
44,59 

5,41 

5,27 
44,72 
50,00 

7,48 
42,52 
50,00 

, -A estrutura fundiaria em si nao passou por transfor-
mações sensíveis. O decréscimo total do número de proprieda
des não é significativo, no entanto é indiscutível que o re
florestamento de modo geral e certas culturas em determinado 
momento (o trigo, o feijão, a soja) levaram terras outrora 
abandonadas a formas de organização empresarial que mantive
ram e até reforçaram as antigas estruturas. Esta manutenção 
das estruturas se deu, segundo tudo indica, com transterên-
cia da propriedade, pelo menos na região objeto do estudo de 
campo. 



Quanto à concentração que não transparece, esta se
ria evidente se fosse indicado o número de propriedades que 
cada indivíduo possui, pois a tendência claramente delinea
da, e à qual já nos referimos,éa aquisição por uma pessoa 
e/ou grupos econômicos de novas áreas, contíguas ou não, de 
modo a aproveitar, de um lado, do relativo baixo preço da 
terra na região para fins especulativos e, de outro, das 
infra-estruturas que organizam para recolhimento de incenti 
vos fiscais e de reflorestamento propriamente dito (l). -

4. Distribuição espacial da estrutura fundiária e as formas 

de uso do solo 

Da mesma forma como foi feito para o estudo da es-, 
trutura fundiaria, foram levantadas as formas de uso em 
1965 e 1972 (Tabela Anexo VII-F, G, H, I ) e agrupa.das s~ 
gundo as três categorias dimensionais (Tabela VII-6, Tabela 

(1) Dos Censos de 1940 a 1970, cu~os dados também analisamos, 
de~tacaremos algumas observaçoes baseadas unicamente no 
"Numero total de estabelecimentos" 

Número total de estabelecimentos 

Censo 

1940 
1950 
1960 
1970(Sinopse) 

Itapeva 

1871 
1897 
3411 
2688 

São Miguel Arcanjo 

1279 

865 
1080 

Res:ia.lvadas algumas mud~ças de cri tério1 observa-se que 
em Itapeva ocorreu na decada de 50 um desdobr~ento de 
propriedages, seguido de um reagrupamentg na decada de 
60. Em Sao Miguel Arcanjo as modificaçoes que transpa
recem são 19Uito menos sens!veisL Provavelmente_o Censo 
de 1280 ira retratar uma situaçao ge concentraçao que, 
se nao for bastaJtte explícita no nume~o das propriedades, 
certamente o sera quanto ao tamanho medio 



-259-

VII-7, Tabela VlI-8, Tabela VlI-9 e Figura VII-7, Figura 
VlI-8, Figura VII-9 e Figura VII-10). 

Os dados de 1972 toram submetidos à Análise de Corre 
lação (Coeficiente de Pea:raon), à Varimax Rotation e à Análl 
se de Agrupamento ( Cluster Analyeis ). G 

As 1nf orma9Ões de que dis~amos foram convertidas 
, 

em 13 variaveiss 

1 ~ da airea das propriedades da categoria A 
2 % da ~ea das propriedades da categoria B 
3 ~ da area das propriedades da categoria C 
4 ~ do nljmero das propriedades da categoria A 
5 % do n'9J1lero das propriedades da categoria B 
6 ~ do numero das propriedades ~a categoria C 
7 % dos proprietários ~eside~tes 
8 qensidade da populaçao agricola 
9 iµ-ea de matas . 

10 iµ-ea de reflorestamento 
11 ~ea de pastagens , 
12 ~ea de culturas temporarias 
13 area de culturas permanentes 

Foram obtidas da seguinte forma: as seis primeiras 
' , ,,,_ , reterem-se a estrutura fundiaria e sao percentuais da area 

total e do número total das respectivas "áreas" (con
junto de bairros), por categorias dimensionais. A sétima , , , , 
variavel e a porcentagem do numero de proprietarios residea 
tes, excluídos do total aqueles que não declararam residên
cia. As cinco Últimas correspondem à superfície total ocu- . 
pada pelas diferentes tormas de uso em relação a cada conj~ - , , to de bairros. Era intençao, tambem no caso das V$.?'iaveie 
de uso, subdividi-las segundo as categorias dimensionais,po-, , . 
rem dificuldades de ordem tecnica impediram este procedimen-
to. 

- , O tipo de ocupaçao e bastante semelhante quando ava-
liado segundo os dados estatísticos. Em área a ocupação Pl'! 
dominante é a criação. Trata-se de uma criação do tipo ex-
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tensivo, onde o número de cabeças por hectare de pastagem é 
de 0,46 para Itapeva e de 0,51 para são Miguel Arcanjo ( em 
1972). Desenvolve-se nas amplas superfícies de campo reco
bertos por gra.m!neas naturais que caracterizam a região.AP!, , 
sar de iniciativas isoladas de aumentar as areas de pasto 
plantado, a produtividade permanece muito baixa. Em 1965 , , 
quanto maior a propriedade e, regra geral, maior percentua! 
mente a área de criação: cerca de 61% dos pastos se encon
travam em propriedades da categoria C (maiores de 500 ha ) 

em Itapeva, sendo que em 1972 fica clara a expansão do re
florestamento nestas classes mais altas, em detrimento,pri-, 
mordialmente, de areas de pasto e, secundariamente, de cul-
turas (em 1972 a porcentagem de pastos nas mesmas classes 
cai para 46,6%). 

O mesmo ocorreu em são Miguel Arcanjo, onde a cate
goria C (maiores de 200 ha) teve reduzida sua área de pa.st~ 
gem (Figuras VII-9 e VII-10) (l). 

Se se considerar a importância da pastagem na ocu~ 
ção do solo dos municípios como um todo, verifica-se que 
enquanto em Itapeva as áreas dedicadas ao gado diminuíram 
no período considerado (de 40,6% para 34,4%), em são Miguel 
Arcanjo aumentaram (de 37,5% em 1965, as pastagens passaram 
a ocupar 43,0%) (Figuras VII-7 e VII-8). 

A Matriz de Correlação (Coeficiente de Pearson), que 
permitiu avaliar como as diferentes formas de ocupação se 
combinam entre si e em relação às categorias dimensionais , 
evidenciou que ocorre uma alta correlação positiva entre pa! 

(1) As Figuras VII-9 e VII-10 indicam o "J:;SO,por categoria 
dimensional. A ocupa.çao neste caso nao e representa
d! em função do total da categoria, porém numa rela~ 
çao entre a categoria e cada um dos tipos de ocupaçao. 



tagens e culturas tempt1rárias (0,78 para Itapeva e 0,63 
ra São Miguel Arcanjo). A cultura principal é a de milho , 
usado como forragem, e, secundariamente, feijão e arroz. TS!!! 

, -bem ficou clara a correlaçao positiva do pasto com as pro-
priedades da categoria e e_c.om a presença de matas e uma co~ 
relação inversa com a área da categ.oria A e com a densidade 
da população agrária (Tabelas VII-10 e VII-11). 

Embora o interesse primordial deste trabalho seja o 
reflorestamento, tanto assim que, como já foi amplamente ex
posto, a escolha do estudo de caso se faz em função da impo~ 
tância desta forma de ocupação, a natureza dos dados torna 
discutíveis os resultados do estudo evolutivo. 

Considerando como um fato único a exploração flores
tal (dados de 1965) as matas e o reflorestamento (dados de 
1972), o quadro abaixo, que serviu de base às Figuras VII- 9 
e VII-10, mostra claramente a vinculação do reflorestamento 
com as grandes propriedades. 

Categorias Itapeva % s. Miguel Arcanjo ~ 
Dimensio-

1965 nais 1972 1965 1972 

A 1,72 1,60 2,86 7,72 
B 29,02 28,82 23,98 27,93 
e 69,26 69,48 73,16 64,45 

Procuramos avaliar o reflorestamento em todos os 
seus aspectos, tanto por classes de tamanho (Tabela Anexo 
VII-K e Tabela Anexo VII-L) como segundo as categorias di
mensionais definidas (Tabela VII-12 e Tabela VII-13). Con-, , 
vem dizer que foi considerada qualquer quantidade de arvo-
res plantada e não aquele mínimo que estabelecemos para d~ 
!inir uma propriedade como apresentando reflorestamento. 



TABELA VII - 10 

ITAPEVA - Matriz de Corre lação 

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

- S da ãrea das proprie 
1 ·ºº 0,18 -o.so 0,73 -0,54 -0,34 0,23 0,40 -0,33 -0.28 -0,30 -o, 17 -0.09 dades da categoria A-

2 - S da ãrea -das proprie 0,18 
l ·ºº -0,94 0,07 0,43 -0.63 0,48 -0,03 -0.49 -0,40 -0,41 -0,31 -o, 14 dades da categoria e-

3 - S da ãrea das proprie -o .so -0,94 
1 ·ºº -0,31 -o, 19 0,67 -o.so -0.10 0,55 0,45 0,46 o ,33 o, 16 dades da categoria e-

4 - S do número das pro- 0,73 0,07 -0,31 
1 ·ºº -0,70 -o.so 0,10 0,15 -0,07 -0,31 -0,20 -0,04 0,06 priedades da categ. A 

5 - S do número das pro- -0,54 0,43 -0.19 -0,70 1 ,00 -0,25 0,26 -0,20 -0,02 o.os 0,02 -0.02 -0.01 priedades da ca teg. B 

6 - S do número das pro- -0,34 -0,63 0,67 -0,50 -0,25 1 ,00 -0,46 0,04 0,13 0,36 0,24 0,09 0,00 priedades da ca teg. c 
7 - S cios proprietários 0,23 0,48 -0 , 50 0,10 0,26 -0,46 1 ,00 -0,01 -0,18 -0.22 -0.01 0,06 -0,13 residentes 

8 - Densidade da popula- 0,40 -0,03 -0,10 0,15 -0,20 0,04 -0,01 
1 ·ºº -0,31 -0,15 -0,35 -0,26 -0,13 ção agrícola 

9 - Ãrea de matas -0,33 -0,49 0,55 -0,07 -0,02 o' 13 -0,18 -0,31 1 ,00 0,46 0,59 0,37 0,06 

10 - Ãrea de reflorestamen -0,28 -0,40 0,45 -o. 31 0,05 0 , 36 -0,22 -0,15 0 , 46 
1 ·ºº 0,46 0,29 0,01 to 

11 - Ãrea de pastagem -0,30 -0,41 0,46 -0.20 0,02 0,24 -0,07 -0,35 0,59 0,46 
1 ·ºº 0,78 0,30 

12 - Ãrea das culturas tem -0,17 -o ,31 0,33 -0,04 -0,02 0,09 0,06 -0,26 0,37 0,29 0,78 
1 ·ºº 0,29 porãrias 

1 3 - Ãrea das culturas per -0,09 0, 14 0,16 0,06 -0,07 0,00 -o. 1 3 -0,13 0,06 o ,01 0,30 0,29 1 ,00 manentes 

Coeficiente de Correlação de Pearson 



TABELA VII - 11 

SÃO MIGUEL ARCANJO - Matriz de Correlação 

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

- i da ãrea das proprie 
dades da categoria A- 1 ·ºº 0,16 -0,60 o ,70 -o.so -0,49 0,36 o ,!!5 -0.24 -0,23 -0,44 -0,25 0,30 

2 - i da ãrea das proprie 0,16 1 ·ºº -0,88 º·ºº 0,41 -0,71 -o.os 0,20 -o ,32 -0,38 -0,41 -0,33 -0.09 dades da categoria 8-

3 - i da ãrea das proorie -0,60 -0,88 1 ·ºº '"º·33 -0.09 o ,81 -o t 12 -0,56 0,37 0,42 0,54 0,39 -0,06 
dades da categoria c-

4 - i do numero das pro- 0,70 º·ºº -0,33 1 ·ºº -o.as -0,48 0,33 0,74 -0,12 -0,17 -0.21 -0,03 0,29 
priedades da ca teg. A 

5 - 2: do número das oro- -0,50 0,41 -0,09 -0,85 1 ·ºº -0.03 -o ,32 -0,54 º·ºº -o.ao 0,04 o·º 1 -0,27 
priedades da ca teg. B 

6 - 't do numero das pro- -0.49 -0,71 o ,81 -0.48 -0,03 1 ·ºº -0.10 -0,52 0,24 0,34 0,34 0,04 -0.10 
priedades da categ. c 

7 - % dos proprietários 0,36 -o.os -0,12 0,33 -0,32 -0.10 1 ·ºº 0,50 -0,31 -0,26 -o. 16 -0,16 o t 19 
residentes 

8 - Densidade da 
ção agrícola 

popula- 0,85 0,20 -0,56 0,74 -0,54 -0,52 0,50 1 ·ºº -0,28 -0,23 -0,44 -0,23 o ,32 

9 - Ãrea de ma tas -0,24 -o ,32 0,37 -0,12 0,00 0,24 -0,31 -0,28 1 ·ºº 0,13 0,55 0,54 0,34 

10 - Ãrea de reflores tamen- -0,23 -0,38 0,42 -0,17 -o.ao 0,34 -0,26 -0,23 0,13 1 ·ºº 0,23 o, 1 7 0,02 
to 

11 - Ãrea de pastagem -0,44 -0,41 0,54 -0,21 0,04 0,34 -0,16 -0,44 0,55 0,23 1 ,00 0,63 -0,06 

12 - Ãrea das culturas tem- -0,25 -0,33 0,39 -0,03 0.01 0,04 -0,16 -0,23 0,54 o, 17 0,63 1 ·ºº 0,29 
porãrias 

13 - Ãrea das culturas per- 0,30 -0,09 -0,06 0,29 -0,27 -o t 1 o 0,19 0,32 0,34 0,02 -O ,06 0,29 1 ·ºº manentes 
Coefiente de Correlação de Pearson 
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Considerando nao mais o reflorestamento isolado, po-, 
rem o uso da terra em seu conjunto, tanto por categorias co-, 
mo pela area ocupada das mesmas, fica patente em primeiro lu 
gar que o reflorestamento se dá nas classes mais altas de ta 
manho (de "grandes" propriedades) e, em detrimento de áreas 
de pasto nos dois municípios e também nas de áreas de cultura 
em são Miguel Arcanjo. Se esta atividade adquire, indiscuti
velmente, cada vez maior expressão, cabe chamar a atenção para 
o fato de que as áreas indicadas como de matas para 1972 não 
se superpõem sequer às indicadas como de "exploração flores
tal" em 1965, o que testemunha eloqüentemente a precarieda
de dos dados oficiais (Tabela Anexo VII-M e Tabela Anexo VII 
-N) • 

ocupada, 
enquanto 

Se se considerar o reflorestamento em relação à área 
a sua importância se acentua, sendo de se notar que 

, 
em Itapeva praticamente ao aparece nas "grandes " e 



"médias " propriedades, em são Miguel Arcanjo também ocorre 
em "pequenas", porém não em quantidade de molde a alterar 
sua estreita vinculação com as propriedades maiores. 

A Matriz de Correlação confirmou para Itapeva maior 
vínculo com a "grande" propriedade em área (0,45 ) e em nú
mero (0,36 ); com matas (0,46 ) e com pastos (0,46 ).A cor-- , , relaçao com as demais variaveis de uso e de area das pro-
priedades da categoria B é sensivelmente menor e negativa 
com as propriedades da categoria A e com a variável do per
centual de número da categoria B. Em são Miguel Arcanjo 
também apresenta correlação positiva mais elevada com as V! 
riáveis referentes à categoria C (0,42 da área e 0,34 do 
número). Entre os demais fatos observados, destaca-se ape-- , nas a correlaçao negativa com a area das propriedades da C! 
tegoria B (-0,38 ),o que faz crer que a simples leitura 
das Figuras VII-9 e VII-10 não elucida, na sua maior compl! 
xidade, as formas de ocupação. Em outras palavras: o re
florestamento, embora presente nas propriedades das catego
rias A e B, quando analisado em relação às demais formas de 
uso e considerando as variáveis de estrutura fundiária, tem 
suas dimensões alteradas, chegando até a apresentar correla -çoes negativas, 

, 
As culturas temporarias, quando tomadas isoladamen-

te, podem ser consideradas como apanágio da Categoria B: 

1965 
1972 

Itapeva 

52% 
54% 

São Miguel Arcanjo 

41,6% 
41,~ 

Quanto à importância das culturas temporárias na oc~ - , paçao do solo, e de se notar que enquanto em Itapeva ocorre 
no conjunto e em cada categoria em particular uma diminuição 
absoluta (em relação à categoria) e relativa (à área ocupa--



da) da sua importância, em são Miguel Arcanjo ocorre no con
junto um aumento das culturas temporárias, aumento este que 
é mais expressivo na categoria A. ~ de se notar, entretanto, 

.,,,, ' , . -que em relaçao a area ocupa.da houve uma diminuiçao da parti-
cipação das temporárias no uso da terra (com exceção de pe
queno aumento na categori~ e), o . que permite que se conclua 
que em são Miguel Arcanjo o aumento do reflorestamento e das , , 
areas de pasto vem se dando em detrimento de areas 
de cultura, !ato amplamente confirmado pelo trabalho de cam
po. 

- , Em resumo: enquanto Sao Miguel Arcanjo ainda e um 
importante reduto de culturas temporárias, em Itapeva o re-, 
trocesso e evidente, principalmente quando considerado em r~ 
lação ao total das terras ocupadas. 

, -A Analise de Correlaçao indica para Itapeva como pa-
ra são Miguel Arcanjo uma correlação positiva entre as cultu 
ras temporárias e as variáveis mais caracter!stieas às "graa 
des" propriedades (matas, pastos e área das propriedades da 
categoria C), uma correlação negativa com as variáveis de 
área das categorias A e B e quase nula com as variáveis de , 
numero destas categorias. 

Tomando o uso da terra no seu todo, dentro de uma 
Matriz de Correlação, as culturas temporárias sobressaem nas , 
propriedades maiores, pois, apesar das grandes areas de pa.s-

, 
tagem que possuem, ja começam a se voltar para formas de 
criação um pouco menos extensivas, que requerem culturas for 
rageiras. 

As culturas permanentes passaram por grandes modifi
cações no período em estudo. 



Culturas Permanentes em % 
Catego 
rias -

Itapeva S.Miguel Arcanjo 

1965 1972 1965 1972 

A 5,31 17,81 8,37 34,17 
B 39,90 43,65 28,16 29,76 
e 54,78 38,49 63,43 36,07 

Quando se tomam as culturas permanentes isoladamen
te, constata-se um deslocamento em direção às propriedades 
menores, o qual, embora comum aos dois municípios, é muito - , mais acentuado em Sao Miguel Arcanjo. Os grandes propriet! 
rios, cada vez mais voltados para atividades em grande esc! 
la, relacionadas em geral com oportunidades de exportação 
ou com vantagens !iscais, desligam-se das culturas permane~ 
tes, enquanto os pequenos proprietários, principalmente de 
são Miguel Arcanjo, cada vez mais se especializam neste ti
po de culturas, principalmente em !rut!feras (em 1972, mais 
de 52% das propriedades que têm cultura permanente são da 
categoria A). 

Considerando as culturas permanentes no conjunto do 
uso do solo, const.ata-se que é acentuada a redução das áreas 
a elas dedicadas num e noutro munic!pio (da ordem de 93~ 
em Itapeva e de 75% em são Miguel Arcanjo). O aumento do 
número de propriedades que neste município se dedicam a es
te tipo de atividade é atribuído à crescente valorização .. , , 
das plantaçoes de "uva Italia", que ocupam areas muito res-
tritas, exigem uma assistência permanente e especializada , , 
porem apresentam alta rentabilidade, o que faz com que ad-
quiram cada vez maior importância na economia local. 

Tudo isto também transparece pela Matriz de Correla 
ção, que em são Miguel Arcanjo apresenta correlação poeiti-



-an-
va com a área e o número das propriedades da categoria A (res
pectivamente 0,30 e 0,29), com a densidade da população agrá
ria (0,32 ) e também com áreas de mata e de cultura temporári~ - , Apresenta correlaçao negativa significativa com o numero da C! 
tegoria B. Em Itapeva as correlações positivas maiores são 
com a área da categoria C (0,16 ), com as pastagens (0,30) e 
com culturas temporárias (0,29), o que permite concluir que as 
características das culturas permanentes são bem diferentes 
num e noutro município. 

, 
A area ocupada nos dois momentos teve um aumento pe~ 

centual da ordem de 11,1% em Itapeva e de 9,1% em são Miguel 
Arcanjo. Enquanto no primeiro as transformações estão relaci_2 
nadas com a ampliação da área reflorestada e com a redução de 
todas as outras formas de ocupação, no segundo a conclusão po-, 
de estar prejudioada,pois como esta indicado nas Tabelas VII-8 
e VII-9, a área total das propriedades entre 1965 e 1972 acu
sa uma redução de 11,4% e que só pode ser atribuído à deficiên 
eia do cadastramento e/ou recadastr~ento. 

-A maior porcentagem de ocupaçao ocorre na categoria e, 
, -alias a Matriz de Correlaçao o confirma plenamente ao apresen-

tar altas correlações positivas das propriedades maiores (em 
número e área) com as variações de uso. Exceção das culturas 
permanentes em são Miguel Arcanjo, que apresentam uma correla
ção quase nula com a categoria C e uma relativamente alta com , 
a categoria A, o que se explica facilmente pela ja mencionada 
importância das videiras, que se apresentam como culturas in

tensivas muitas vezes em propriedades muito pequenas, verdade! 
ros quintais da periferia urbana. 

Os vínculos das variáveis de uso com as pripriedades 
da categoria e decorrem das in:formações prestadas pelos pro-, . 
prietarios que, evitando declarar a existencia de terras ocio-, 
sas, indicam como "pastagens" os campos naturais onde a p:ropria 
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criação extensiva apresenta muito baixa produtividade(57,93 % 
da área ocupada das propriedades da categoria C são de pasta
gens). Por outro lado, também o desenvolvimento de ativida~ 
des a.gr!colas de caráter empresarial ~ o latifúndio produti-

, 
vo -- como e o caso do reflorestamento, se reflete nos da -dos de ocupa.çao. 

O estudo de campo feito no primeiro semestre de 1974 
indicou que o processo de transformação da ocupação vem se 
acelerando, ao mesmo tempo que a especulação fundiária leva a 
uma forte valorização destas terras. Em são Miguel Arcanjo 

A -coexistem duas tendencias: a valorizaçao da pequena propried~ , 
de pela pratica de culturas de alta rentabilidade e a concen-
tração de terras para reflorestamento, pastagens e/ou espe
culação fundiária, em prejuízo, muitas vezes, de áreas de cu1 - , tura. Em Itapeva esta dualidade nao ocorre, e clara a concen 
tração fundiária e/ou financeira relacionada com atividades 

' -vinculadas a presença de grandes extensoes de terra utiliza~ 
das para culturas de trigo, soja, feijão, reflorestamento e 
criação, todas elas atividades de caráter especulativo, leva
das avante por empresários urbanos e por empresas agro-indus
triais ligadas a importantes grupos econômicos. 

Os dados originais apresentavam a grame vantagem de 1,2 

calizar as propriedades em "bairros" segundo indicação dos 
informantes, o que tornou possível, depois de uma trabalhosa 
aglutinação das propriedades segundo a localização indicada 
(bairro), que as informações fossem localizadas no espaço se
gundo o tamanho e o tipo de uso, e isto permitiu que se es
tudasse a distribuição espacial da estrutura fundiária e do 
uso do solo. 

Esta indicação da localização das propriedades,apesar 
da sua precariedade, foi o elemento que serviu de apoio para 
uma espacialização. Nunca é demais lembrar que a indicação dOf: 



''bairros" resulta, no mais das vezes, de critérios de uso 
corrente pela população, o que equivale a dizer que os 
bairros mencionados não correspondem sempre a realidades 
comuns. Isto fica patente pelo elevado número de "bair
ros" a que se faz menção (172 para Itapeva e 88 para s. 
Miguel Arcanjo). 

que os 
ti vos 
ção de 

Tornou-se nec:essário aglutinar. os bairros para 
dados pudessem ser tratados de acordo com os obje
propostos. Esta aglutinação nos levou à defini-

11áreas" com expressão espacial passíveis de 
serem analisadas. 

A partir de contatos diretos e indiretos com o 
locral de pesquisa foi feita esta aglutinação, seguindo 
basicamente c.ritários de: contigüidade, importância mani 

:festa pelo tamanho, tradição, presença de serviços ou ªÍ!!! 
plesmente presença de localidades bem definidas como 
tais. Em alguns c:asos não oe"orreu agrupamento, coincidin 
do uma "área" com o "bairro". 

Como resultado, as 1.824 propriedades de Ita
peva foram distribuídas em 53 "áreas" e as 1.170 de 
Sã.o Miguel Ara.anjo em 35 e dev.idamente reordenadas se
gundo as ~ategorias dimensionais (Figura VII-11 e Figu
ra VII-12). 

A Análise Fatorial (com utilização do Programa 
Varimax Rotation Ana~sis ) identificou quatro fatores 
(dimensões) em Itapeva e tr~s fatores (dimensões) em 
Sã.o Miguel Arcanjo, cada um d:eles explicando mais de 1% 
da variação dos dados originais. Os fatores de Itapeva 
explicam 75,64% da variação e os de Sã.o Miguel Arcanjo 
71,67 por cento. 
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O exame das tabele.e dos !atores e dos cartogramas 
correspondentes permitiu que se avaliasse a posição do r! 
florestamento no conjunto das variáveis de uso, de estru
tura fundiária e de população (Figura VII-13, Figl.Jra VII 
-14, Figl.Jra VII-15 e Figura VII-16). 
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TABELA VII-14 
Itapeva - Análise Fatorial (Varimax Rotation Analysis) 

Fatores I II 1 III IV 
Variáveis 

1 - % da área das propriedades da 
categoria A -0,29 -0,22 -o.a; 0,14 

2 - % da área das propriedades da 
categoria B -0,83 -e,40 -0,17 -o,oo 

3 - % da área das propriedades da 
categoria e 0,83 0,42 -0,13 -o,o; 

4 - % do número das propriedades da 
catego:izia A -0,25 -o,o; -~ -0,1; 

5 - % do numero das propriedades da 
categoria B -0,40 -0,00 -0,85 0,06 

6 - % do número das propriedades da 
categoria e -mi 0,05 -0,19 0,10 

7 - % dos proprietários ~eside~tes 0,10 0,01 0,21 
8 - Densidade da populaçao agr cola 

1 
o,;5 o,;1 

9 - gea de matas 0,25 -0,04 0,00 
16 - ea de reflorestamento 0,35 -0,20 0,28 
11 - l.:rea de pastagem , 0,15 -0,11 -0,18 
12 - ~ea de culturas temporarias -o,oo ~ 0,02 -0,24 
13 - ea de culturas permanentes 0,09 o,o; -0,88 

Em Itapeva o reflorestamento tem o seu maior peso 
N , 

na definiçao do Fator II, seguido do Fator I. As variaveie 
de uso são as que melhor definem o Fator II, seguidas da va
riável positiva percentual da área das propriedades da catego 
ria dimensional e e da baixa densidade da população agrícola 
(-0,44). A presença deste conjunto de variáveis como caract~ 
rizadoras deste fator já foi bem explicada pela Matriz de Co~ 
relação (que indicou que as variáveis de uso se relacionam 
entre si e também com as variáveis das propriedades da catego 
ria e). Já no Fator I fica claro o peso do latifúndio ( a 
área da categoria e assim como o seu número têm · 0,83),absen
te!sta (a porcentagem dos proprietários residentes é de -0,75) 
com alguma atividade reflorestadora ( 0,35). ~ de se notar , 
que estas variaveis, quando agrupadas, em ambos os fatores a-
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, 
presentam valores inversos aos da area das propriedades da 
categoria B (-0,83 no Fator I e -0,40 no Fator II) e aos do 
número da categoria B no Fator I (-0,40). Estes dois fato
~es, que conjuntamente explicam 47,26% da variação dos da--

• dos, indicam a existencia de dois tipos de propriedades da 
categoria dimensional C no tocante ao uso: 

a) a grande propriedade absente!sta que tem como 
, -unica forma de ocupaçao, incipiente embora, o reflorestamen 
to, e que constitui reservas de terras para novos reflores
tament.Qs; 

b) a grande propriedade com uso do solo bem mais !!! 
, , , 

tenso, porem com a variavel de densidade demografica negat! 
va, o que permite afirmar que estas formas de ocupação da 
terra não fixam o homem. 

Os mapas de isoscores dos Fatores I e II revelam uma 
coincidência espacial dos valores mais elevados, sendo que 
estes são mais amplos no Fator II pela presença de algumas 
propriedades da categoria dimensional B com comportamento 
semelhante (embora com valores positivos mais baixos). A 
maioria das propriedades da categoria B não apresenta, po
rém, comportamento semelhante aos da categoria e. Como já 
se observou na definição dos fatores e na Análise da Matriz 
de Correlação, ocorre que esta categoria é expressa nos 
"scores" de valores mais baixos dos dois primeiros fato-- , res. Esta observaçao decorre tanto da Análise Fatorial co 
mo da análise dos dados originais padronizados. 

O reflorestamento é inexpressivo no Fator III, onde 
os elementos definidores são as variáveis referentes à cat! 
goria dimensional A, em oposição ao número da categoria B 
(-0,85). A densidade demográfica deste fator tem uma certa - , expressao relacionada, evidentemente, com as variaveis da 
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categoria dimensional A. Sobressai um aspecto tido como co
mum na estrutura agrária brasileira, que é a pequena propri! 
dade improdutiva. 

Já no Fator IV, que explica apenas 8,98% da variação, 
o reflorestamento também nã·o tem expressão (0,28%). A variá
vel que mais se destaca, embora negativamente, é a das cul~ 
ras permanentes (-0,88). Apresenta-se sem correlação com as 
demais :formas de uso, assim como com a estrutura fundiária • 
A maior presença das culturas permanentes em torno da sede 
do município (Fator IV) indica uma vinculação com ratos não 
analisados' por nós como,por exemplo, o abastecimento urba
no. O mais alto valor positivo deste Fator corresponde ao 
bairro de Lavrinhas, que tem como única forma de ocupação· o 
reflorestamento, conforme confirmamos pelo trabalho de cam
po. 

TABELA VII-15 
São Miguel Arcanjo - Análise Fatorial(Varimax Rotation Analysis) 

Fatores , 
Variaveis 
1- % da área das propriedades da catego

ria A 
2- % da área das propriedades da catego

ria B 
3- % da área das propriedades da catego

ria e 
4- % do mímero das propriedades da cate

goria 4 
5- % do numero das propriedades da cate-

goria J} 
6- % do numero das propriedades da cate-

e:oria e 
7- ~ dos proprietários residentes 
8- Densidade da população agrícola 
9- irea de matas 

10- A..rea de reflorestamento 
11- K:rea de pastagens , 
12- !rea de culturas temperarias 
13- K:rea de culturas permanentes 

I 

-0,22 

-0,18 

0,88 

-0,87 

-0,23 

~ 
-0,11 
-0,11 
-0,24 
-0,06 
0,46 

II III 

-2.....il -0,1; 

~ 

~ 

-0,20 

-0,28 

g:g~ 
-g:~~ 
Hi 
~ 

-0,11 

-0,21 

0,23 

0,05 

-0,03 

-0,04 
-0,27 
-0,15 

§:~~ 

8:1~ 
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Em São Miguel Arcanjo o reflorestamento também · so

bressai no Fator II, associado à presença de propriedades 
de maior tamanho (0,92 em área e o,ss em número), com pas
to e com baixa densidade populacional. ~ de se notar neste 
Fator o peso negativo da área das propriedades da categoria 
B, 'o que !az crer que a grande propriedade se opõe eepacial
mente sobretudo a propriedades de tamanho intermediário e 
secundariamente a propriedades de pequeno porte (Figura VII-
17). 
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0 reflorestamento é inexpressivo no Fator III. Aliás, , 

no conjunto pode-se dizer que este fator e marcado por uma 
ocupação da terra bastante diversificada. ~eas com altos 
valores ( scores ) se superpõem a áreas que no Fator II se 
apresentam reflorestadas, o que faz crer que o avanço do re
florestamento se dá exatamente nestas terras de ocupação di
versificada, onde predominam as grandes propriedades ( oeste 
do município) como é possível de ser observado nos mapas de 
1soscorea referentes aos Fatores II e III (Figura VII-18). 
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No Fator I, caracterizado pela pequena Jll'Opriedade, 
de proprietários residentes e maior densidade demográ:rica,o 
reflorestamento não aparece. Embora o valor de 0,46 atri
bu!do às culturas temporárias pudesse levar a considerJu. e~ 

' tas propriedades como produtivas, o co~.hecimento da realid! 
de, quer através do cadastramento dos dados originai.a, quer 
pelo reconhecimento de campo, leva a observar que este Fa
tor englobou tipos de pequenas propriedades que se opõem não 

, ' """ , ' ao quanto as formas de ocupaçao, mas tambem quanto a estru-
, A , 

tura socio-economica. A nordeste fica uma "a.rea" reduto de 
pequenas propriedades (Colônia Pinhal) altamente povoadas 
e· intensivamente cultivadas, principalmente com culturas pe! 
manentes (esta variável apresenta nesta área o maior valor 
absoluto e relativo do município). A Colônia Pinhal resul
ta de iniciativas de cooperativas às quais os agricultores 
permanecem filiados. A noroeste, a 11 área. 11 definida no Fa-, 
tor I como sendo de pequenas propriedades, embora tambem 
densamente povoada, é francamente improdutiva (Turvo dos Al 
meidas). Também em torno da sede do município está esboça
do um cinturão de pequenas propriedades, embora em termos de 
área predominem as da categoria B. À medida que estes dados 
caracterizam o espaço, opõe-se a eles o número das propri! 

, 
dades da categoria B, conforme e ressaltado na Matriz de Cor 
relação (Figura VII-19). 

Comparando a distribuição do uso do solo e da estru
tura fundiária dos dois municípios, verifica-se que enquanto 
em Itapeva os Fatores I e II explicam 47,26% do munic!pio,em 
são Miguel Arcanjo o Fator I explica 27,73% e o Fator II 
26,25 por cento. 

Porcentagem de explicação da variação 
Itapeva São Miguel Arcanjo 

Fatores % % acumulada Fatores % % acumulada 
I 24,84 24,84 I 27,73 27,73 
II 22,42 47,26 II 26,25 53,98 
III 19,40 66,66 III 17,69 71,67 
IV 8,98 75,64 
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Em Itapeva os latifúndios dominam os espaços quer de 
forma indireta, através de proprietários absenteístas, Fa
tor I, quer direta, Fator II. Os minifÚndios constituem 

, -subprodutos destes latifundios, reservas de mao-de-obra dos , 
mesmos. Seria do maior interesse o estudo destes minifúndio~ 

, A 

porquanto a sua baixa produtividade, que vai ate a ausencia 
completa de atividades relacionadas com a exploração da ter
ra (principalmente em Itapeva, pois em são Miguel Arcan~o a 
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presença de agricultores de origem japonesa altera este 
quadro), associada à correlação negativa ou muito baixa com 

, , 
a densidade demografica, indica que e patente o despovoa~ 
mento destes minifúndios, o que de resto é. confirmado pela 

"inchação" das periferias urbanas das sedes municipais, on
de são recrutados os trabalhadores rurais diaristas. 

tante, 
lugar 

Em são Miguel Arcanjo a situação é bastante contr8! 
domina a pequena propriedade 5 Fator I, e em segundo 
o latifúndio, Fator IIp havendo uma distribuição es-

pacial com evidente continuidade de um e de outro tipo de 
propriedade, como ' ficou claro pela análise de agrupamento • 
Os reconhecimentos feitos no , campo permitiram um melhor en
tendimento destes resultados. 

5. O reflorestamento e seu significado espacial. Ana11se de 
Agrupamento 

A análise fatorial, embora tenha permitido uma série 
de correlações interessando o reflorestamento em primeiro l~ 
gar e, secundariamente, a estrutura fundiária e o uso, cons
tituiu-se numa etapa intermediár~a que nos levaria à aplica
ção da Análise de Agrupamento ( Cluster Analysis ). 

A Análise de Agrupamento é "specifically a classif.!. 
catory technique, designed to select sub seta of mutually s.!. 
milar objects from the set of all such objects" (MATHER e 
DOORNK.AMP, 1970). Mais adiante o mesmo autor descreve 
de forma simples a técnica aplicada: "Cluater analysia is 
based on the concept of proximity between points distributed 
1n space, the distance between the points (representing a
reas) being a measure of the overall level of similarity be! 
ween the areas concerned". 
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0 uso da Cluster permitiu uma identificação es

pacial do reflorestamento e a constatação da medida em que 
este era um elemento capaz de diferenciar espaços específ1 
coa (áreas ou conjuntos de bairros) nos municípios, ou em 
que medida se confundia com as formas de ocupação corren
tes. 

Portan~o, a Análise de Agrupamento teve um prop6si 
to limitado no estudo e é dentro deste espírito que utili
zamos a técnica: avaliação da posição do reflorestamento 
no conjunto das variáveis de uso, de estrutura fundiária 
e de população. Pode levar a uma regionalização que dis
tinga estruturas agrárias, o que não ocorreu no nosso ca
so, pois para isto seria necessário o emprego de variá
veis mais complexas do que as que usamos. 

Entretanto, com base nas variáveis de que dispunha 
mos, foi possível fazer a distribuição espacial da estrut~ 
ra fundiária e do uso do solo nos dois caso em estudo e, 
em vista disto, permitiu estudar espacialmente o reflores-

, tamento. 

Os dendrogramas dos dois municípios retratam o agr~ 
pamento das diferentes 11 áreas 11 "em diferentes níveis, de coa 
formidade com o grau de semelhança, até atingir a generali
zação comple_ta" (CERON, 1972). Optamos por uma espacializ~ 
ção que admitisse uma perda de detalhe da ordem de 20%,jus
tificando esta escolha com o fato de se tratar de "áreas " 
(conjunto de bairros) de um mesmo município, bastante seme
lhantes entre si. Uma perda de detalhe menor levaria a uma 
multiplicação inútil de espaços e a um aumento de "resí
duos", uns e outros pouco significativos (l) (Figura VII-

(1) Foi feito,aliás,um primeiro ensaio com 10% de perda de 
detalhe,tendo sido isolados 14 espaços agrícolas para 
ltapeva e 7 para São Miguel.Considerando mais uma vez 
a finalidade do trabalho e examinando sob este enfoque 
estes espaços, verificamos que apenas 4 deles para Ita 
peva e nenhum para São Miguel Arcanjo se relacionavam
com o reflorestamento e que ao nível de 20% eles tam-
bém apareciam sob a mesma forma de resíduos. 
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20 e Figura VII-21), 

Foram definidos nove "espaços agrícolas" para Ita
peva e quatro para Sã.o Miguel Arcanjo. 

Os espaços de Itapeva sã.o os seguintes(Fig.VII-22) 
- Latifúndios com pastagens extensivas. 
- Propriedades de tamanho variado com acentuado ab 

senteísmo. -
- Médias propriedades, mais ou menos ocupadas. Pro 

prietários residentes (Esta região não foi defi= 
nida em nenhum fator). 

- Pequenas propriedades improdutivas. 
- Grandes e médias propriedades pouco ocupadas.Pre 

sença de matas. -
- Reflorestamento tipo "plantation". 
- Culturas permanentes (sede do município). 
- Reflorestamento, densamente povoado. 
- Propriedade isolada, exclusivamente de reflores-

tamento. 

Em Itapeva três destes espaços estão relacionados 
com a atividade reflorestadora: 

a) reflorestamento do tipo "plantation"; 
b) reflorestamento densamente povoado; 
e) propriedade isolada, exclusivamente de reflore~ 

tamento. Um quarto resíduo, que logicamente deixaremos de 
lado na análise, é a sede do município onde, apesar de 
inexpressiva em área, as culturas permanentes sobressaem 
em importância quando comparadas ao restante do município. 

A análise dos três espaços vinculados ao reflores
tamento corresponde, portanto, à análise de espaços resi
duais. Coloca-se desde logo a pergunta a respeito da medi 
da em que eles constituem "corpos estranhos" no municí
pio de Itapeva e o que representam como tais. Cada um des 
tes três espaços reflete a presença dominante e praticameB 
te exclusiva de uma grande empresa. Embora estas três graB 
dee empresas tenham em comum a atividade reflorestadora,as 
combinaç~es com as demais variáveis diferem muito em intea 
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sidade e em complexidade, o que explica que não se unam 
entre si, nem, evidentemente, com os espaços circundantes. 
Uma rápida caracterização destes espaços residuais escla
rece as afirmativas feitas. 

a) O reflorestamento que chamamos de "tipo plant_! 
tion" ocorre na "área" que aglutina dois bairros indica
dos nas fichas da CATI (Itanguá com 28 propriedades e Mu
niz de Souza com uma propriedade, num total de 29); des-
tas 29, no ano de 1972, 19 já eram reflorestadas ( com 
mais de 4 ha de árvores plantadas) e 18 foram identifica
das diretamente vinculadas à Plantar. Algumas das outras 
pertencem a empresários urbanos e provavelmente consti-
tu!am reservas de terra para reflorestamento e/ou outras 
formas de ocupação de tipo empresarial. 

Esta forma de ocupação nos parece uma clara de
monstração das consideraç~es feitas no Capítulo I a res
peito da evolução das relaç~es internacionais de troca 
que definem os campos de trabalho no mundo moderno. No m~ 
mento da pesquisa, as grandes superfícies reflorestadas 
que observamos se definiam como monocultoras e se apresea 
tavam nitidamente como "plantations" modernas. Faltava , 
para completar o quadro, o conhecimento público do desti
no que teria esta produção, ou seja, a serviço de que es
trutura industrial e de que mercado estaria. Embora já 
tivesse sido divulgada a associação da Plantar com a Olia 
kraft, s6 em outubro de 1974 os jornais noticiaram a con~ 
tituição da BRASKRAFT S/A, Florestal e Industrial, empre
sa de celulose, que se prop~e a produzir inicialmente 600 
ton./dia de celulose de fibra longa e, no terceiro ano de 
funcionamento, 1.000 ton./dia. Na ata da assembléia re~ 
lizada em outubro de 1974, pela Braskraft, consta que "a 
sociedade está, assim, em condiçees de aumentar seu capi
tal, dando-lhe a necessária base financeira alám da indi~ 
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pensável base fundiária e florestal para criar as condi--
9~es iniciais do projeto já aprovado pelo Conselho de De
senvolvimento Industrial" ••• Este exemplo configura o 
que nos parece o maia característico destas novas formas 
de "plantation": a monocultura altamente especializada, o 
uso de tecnologia avançada e a integração com a ativida
de industrial voltada para produção de matérias-primas ia 
termediárias e com vinculação estreita aos mercados inter 
nacionais ( 1 ) • 

Mais adiante, ao aprofundar o· estudo das pr~prie
dades reflorestadas, voltaremos às propriedades deste bai~ 
ro, numa tentativa de caracterizá-las pela história da 
sua formação e pela origem dos capita~s que as constituem. 

b) O espaço caracterizado como de "reflorestamento 
densamente povoado" resulta da aglutinação de tr~e "bair-
ros" (Cachoeira com 9 propriedades, Córrego da Onça com 
uma e Lavrinhas com uma também). Sua denominação de La
vrinhas se prende ao fato do bairro com este nome ser cone 
tituído por ~ única propriedade, a qual ocupa 69,5% de 
superfície do "espaço" e possui, além do mais, um elevado 
número de residentes: 729 pessoas, o que equivale a 90,5% 
do total das pessoas da "área" (cabe lembrar que no caso 
dos resíduos as "áreas" se confundem com os "espaços"). E,! 
ta grande1 propriedade pertence à Sociedade Anônima Indús
tria Votorantim <2 >, com atividades industriais em munic!-

(l) Nos primeiros meses de 1975, a imprensa noticiou que a 

(2) 

associação entre a Plantar e a Olinkraft havia sido 
desfeita, o que não foi confirmado posteriormente. 

"Visão" - "Quem é Quem na Economia Bras~leira de 1974" 
~lassificou a s.4. Indústria Votorantim em 28Q lugar 
dentre todas as empresas em atividade no Brasil (se~ 
do o patrimenio líqttido). -
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pios próximos e que vem desenvolvendo reflorestamento em 
vários municípios da região desde a década de trinta, Vi 
sando, primordialmente, suprir a demanda da própria em
presa em combustível. O reflorestamento neste espaço r! 
sidua.l é importante, cobri~dA...6~,5% da superfíci~. No ªB 
tanto, no tocante aos demais espaços do município, a su
perfície que cobre é pouco importante. Aparece como re
síduo dada a população que contém. 

c) Quanto ao ~~rceiro resíduo Tamanduá -
constituído por um único bairro que, por sua vez, é for
mado por uma única grande propriedade: Cia. de Cimento 
Portland Maringá, totalmente refloreetada, e daí o seu 
destaque como resíduo. Convém ressaltar, no entanto, a 
pouca importância da superfície reflorestada quando com
parada com outras áreas. 

Embora f oseem os resíduos as áreas que se isola
ram pelo reflorestamento, este não se restringe a elas. O 
exame dos demais espaços pelos dados padronizados reasa! 
tou a ocorr~ncia, em alguns, de um reflorestamento bem 
mais importante do que o dos resíduos (à exceção de It~ 
guá), no tocante à superfície plantada com árvores, emb2 
ra outras variáveis tenham prevalecido na sua. caracteri
zação espacial. Como exemplo, pode ser citado o espaço 
que chamamos de "Grandes e médias propriedades,pouco o
cupadas e com presença de matas", onde se encontra a "á~ 
rea" de Taquariguassu, com 3.711,8 ha reflorestados,que 
representa, porém, apenas 35% da superfíc·ie desta "área" 
e, além do mais, não é a forma principal de uso quando 
considerados os dados padronizados. Outro exemplo a coB 
siderar é o "espaço" chamado por n6s de "latifúndios com 
pastagens extensivas": também neste caso a SQperfície 

. reflorestada, apesar de importante, se minimiza quando 
comparada às pastagens em dados absolutos e também quan
do comparada à Ita.ngu.á em dados relativos. No espaço den2 
minado por n6s "propriedades de tamanho variado, absen-
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teísmo" também ocorre, entre outras formas de uso, um 
reflorestamento com certa expressão, pois como já foi ob
servado ao analisar a Matriz de Correlação, o refloresta
mento ·se correlaciona negativamente com a porcentagem de 
proprietários residentes. Nos espaços restantes: "Médias 
propriedades mais ou menos ocupadas. Proprietários resi
dentes" e "Pequenas propriedades improdutivas", o reflo 
reatamento se apresenta incipiente como era de se espe
rar. 

Todas estas constata.ç~es levam a observar que a 
padronização que utilizamos para aplicação da Análise de 
Agrupamento, ao considerar cada forma de uso isoladamen
t ·e, conduziu a formas de eepacialização que não permitem 
uma interpretação satisfatória e recorrermos, a cada mo-
mento, para uma melhor compreensão da realidade, 
drograma e aos dados originais, confirmando-os, 
que dispúnhamos de int'ormações para tanto, com a 

1:0&• ela •J.rea" Ãr•a ela •J.raa" I 1raa ela cata " ela .lrea ela 1rea ratlor•.! " ela J.rea 

ao den
sempre 

pesquisa . 

··- P~la9;0 
{ la ) geria e ( h&) Ca\agori a e ta ela { ba) tlorHtada 

Nt 28 - l tanguá 23.269,6 19.949,1 85,6 9.368,6 40,2 407 

s• 34 - La~rinbaa i .139,0 791,3 69,5 780,0 68,5 806 

11• 47 - Tuanel~á 536,9 536,9 100,0 456,0 84,9 170 

Para São Miguel Arcanjo foram definidos quatro 
espaços. Nenhum deles é marcado pela v.ariá~el reflorest~ 
mento, entretanto é no espaço correspondente às "Grandes 
propriedades com criação, culturas forrageiras,~ reflores
tamento e matas" que o mesmo ocorre com maior import~
cia, porém, ao contrário do que em Itapeva, coexiste ao 
nível do espaço, mas não ao de propriedade, associado a 
outras formas de uso. A "áreatt mais reflorestada é Taqu~ 
ral Acima (nQ 32), com 32% de sua área reflorestada , 
constituída por três bairros: Abaitinga com seis propri~ 
dades, Taquaral com 24 e Taquaral Acima com seis, sendo 
que neste último fica a propriedade "Indústrias Reunidas 
Irmãos Spina S.A.", importante empresa do setor. Outra 
"área" que se destaca pelo reflorestamento é Turvo da La-
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goa (nR 34), onde a Cia. SÚzano de Papel tem ·grandeé pla..!! 
taç~ee (aliás, esta emp~esa tem outras . propriedades dias.! 
minadas no mwiioípio ·e na r~gião) (Figura VIt-23). 

rlt. Vll · U IÃO MllUll. AtlCAll'O 

ANÁL ISE 0[ AORUP'AIU:NTO 

F==l I" '\" "tr.'"I.., •1• t:::=1 .1~T:, .~1::..::~ .:~~U "11 
• 

[]J] 11----1· • ...... ') 
i!l\I\ l t.U ~n.7:1:.- l 

~ ~'"" ............ '! l:±±±:i .. ,. ••• " ''' 
~ ........ ,,.,.., .... .. 
~ '"'•º .. ,, ... , ... . 

No mapa da Anil.ia• da Agrupamento de São Mi.U.l 
Arcanjo o que ohama maia ate119Ro 4 a wiitormidade apreaea 
tada por grande parte do mwiioípio, ou eeja a grande eiJD! 
litude que caracteriza a ooup&.Qlo. O• outros eapaoo• alo 
muito pouco importantes em termos de tamanho, englobando 
vários tipos de pequena• e m'diaa propri•dadea, deede ae 
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improdutivas até as altamente produtivas, como já trans
parecia pelo estudo do uso. 

Itapeva e São Miguel Arcanjo, municípios que até 
há poucos anos não mereciam maior atenção em termos de 
uma economia de mercado e principalmente empresariais, e 
em vista disto tinham terras pouco valorizadas,estlo pa~ 
sando atualmente por um processo de transfer~ncia de pr~ 
priedades (que caracteriza Itapeva) e por reestrutura-
9Ces fundiárias associadas à transfer&ncia de propried! 
des (em São Miguel Arcanjo), à medida que suas terras 
passam a ser objeto de atividades agrárias altamente re
muneradoras,oomo o reflorestamento e a cultura de cereais 
para exportação. Na verdade, o que estamos presencian
do ocorrer nestes municípios não difere muito do que se 
passou em outras regiees do Estado e do País, em difere~ 
te.e momentos de nossa história econõmica e em função de 
diferentes motivaç~ee ligadas à posse da terra, quer se
jam agrícolas, de criação ou extrativas. Em todos os c~ 
sos precedentes, como aliás nos atuais, as modifioa9~ee 
das traneformaçeee estão profundamente de acordo com as 
solicitaç~es do mercado externo, favorecendo ou dificul
tando o desenvolver das potencialidades nacionais em te~ 
moe de fornecedor de produtos primários. Influem diret! 
mente nas propriedades no sentido de, por um lado, exa-
cerbar a concentração de terras relacionadas com os inte 
reases do mercado externo e, reoentemente, ao da indús-
tria nacional (por sua vez também em grande parte vincu
lada ao exterior) e, por outro lado, contraindo em tama
nho e atomizando em número a pequena propriedade. Outro 
aspecto que de oerta forma pode ser generalizado para a 
região, e acreditamos que para o Pais, ' o aproveitamea 
to das terras melhores pelas grandes propriedades, em 
grande parte numa ocupação extensiva, e o das terras mais 
fracas e de mais difícil acesso pelas pequenas propried~ 



dee ., Como exemplos temos: - "área" Turvo doe Aimeidas, 
em São Miguel .Arcanjo, considerada como sendo de ter-
ras fracas, que apresenta um predomínio de pequenas 
propriedades, densamente povoadas, de proprietários 
residentes e totalmente improdutiva (l); - a "área " 
Cassus, também em São Miguel Arcanjo, que por ocasião 
do cadastramento era constituída em grande parte por 
propriedades da categoria dimensional B, com aus~ncia 

de uso, e que em 1974, ano em que foi feito o traba
lho de campo, já tinha sido absorvida por grandes 
propriedades de reflorestamento (entrevistas feitas 
na Casa da Lavoura levaram a eoncluir que se tratava 
de um bairro de terras agriculturáyeis cujos proprietá
rios, em virtude de endividamento, foram compelidos a 
vendê-las). 

( 1) Os dados pad.roni zados referentes à "área" Turvo dos 
Almeida.a tem os seguintes ~aloree: 
% da área das propriedades da categoria dimensional 
A: l,OCO 
% da área das propriedades da categoria dimensional 
B: O ,184 
% da área das propriedades da categoria dimensional 
Cr 0,000 
% do número das propriedades da categoria 
nal A: 1,000 
% do número das propriedades da categoria 
nal B: o,ooo 
% do número das propriedades da categoria 
nal C: o,ooo 
% dos proprietários residentes: 0,958 
de~sidade da população agrícola: 1,000 
área de matas: O,OOC 
área de reflorestamento: 0,000 
área de pastagens: O,COO 
área de culturas temporárias: 0,017 
área de culturas permanentes: O,OOC 

dimensio 

dimensio-

dimensio-
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6. Os estabelecimentos rurais com reflorestamento 

Itapeva 

Dos dados gerais do Cadastramento Rural para 1972, 
referentes ao município de Itapeva, foram· relacionadas as 
propriedades com mais de 8.000 pés de árvores plantadas.As 
espécies encontradas foram sobretudo: eucaliptos, pinus e 
acácia negra, num total de 85 propriedades, segundo as 
classes do INCRA e as categorias dimensionais. 

TABELA VII-16 
Propriedades reflorestadas em 1972 

F 'I Area das pro~ j Área Reflores-
·friedades tada 

m ha 1 % ' Em ha % 

Classes ; Fre- Cate 
do qaên go~ 
INCRA ciS.- ria 

07 
08 
o 
10 
11 
12 

9 
8 

20 . 
19 
18 

1 

A 

B 

e 

2 35 36 3 

8663,7 
52,94 

44,71 !54954,0 
! 

o 6 . 17 5 o 05 

llf)l ' 4691, 6 14,67 

86,33 i 27290 ,o 85 ,30 

' 85 1100 ,oo ' 63654 ,o 1100 '° '. 31990 ,1 100 ,oo 
FONTE: levantamento de dados na CATI •· 

Estas 85 propriedades, que ocupam uma área 
6).654,0 ha, foram estudadas individual.mente, pelos 

de 
da-

dos da CATI e do Cartório, podendo-se chegar à conclusão 
de que pertencem a cerca de 61 proprietários. Embora este 
número, na realidade, possa variar ligeiramente,para mais 
ou para menos, este fato em nada altera as observaç~es fei 
tas, pois provavelmente se trata de imóveis pertencentes 
a membros de uma mesma família ou a um mesmo proprietário 
que registrou seus im6veis sob diferentes formas jur!dicas. 

Prosseguindo na identificação das propriedades re-
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florestadas, verificamos que muitos destes 61 proprietá-
rios estão vinculados a um mesmo grupo econômico e mais 
freqüentemente ainda a uma empresa que exerce atividade 
no campo do reflorestamento, o que reduziria mais ainda 
eate número. Constatamos, por exemplo·, '4iiue pelo menos 
treze dentre as 61 estão vinculadas à Piantar (exclui-
mos a Maringá, grupo industrial que, embora vinculado à 
Plantar através do reflorestamento, posEJllli atividade in
dustrial na própria área e fora dela). 

Três observa9~es enfatizam estas consideraç~es : 
uma, que sete grupos (familiares, industriais ou de empr! 
sas reflorestadoras) reunem ma.is de 5~ das proprieda-
des refloreetadas; outra, que dessas 85 propriedades , 
37 pelo menos, se registraram no INCRA como empresas. Uma 
terceira observação á sobre o grau de vinculação que oco~ 
re entre muitos dos grandes reflorestadores. Num exame 
das relaç~es explícitas entre as propriedades constata-
mos os seguintes exemplos: pelo menos 17 propriedades 
destas 85 estão vinculadas, de um modo ou de outro,à Pl8!! 
tar, 6 à Maringá, 6 à Votorantim, 4 à Sguario, pelo 
menos 3 à Itapeva Florestal, 3 à Brancal e 3 aos But
zer. 

Empreendemos o estudo das propriedades com reflo
restamento visando, em última a.nál.ise, verificar se ocor
reu, em que medida ocorreu e quais as características da 
mobilidade da posse da terra. De início organizamos um 
inquérito a ser aplicado em 30% destas 85 propriedades,e~ 
colhidas aleatoriamente dentro dos estratos representados 
pelas classes de tamanho. A modalidade de exploração, em 
elevada proporção dependente de proprietários absenteís-
tas, levou à reformulação da pesquisa de campo. Optamos 
por entrevistas com proprietários, informaç~es de tercei
ros, tais como antigos moradores da região e corretores 
de terras e, principalmente, pesquisa nos livros de apon-
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tamentos do Registro de Im6veis. Mais uma vez é preciso 
esclarecer que nem em todos os casos foi possível ir ao 
último detalhe, de modo que imprecis~es certamente ocor
reram, o que nos obriga a considerar os números e propo! 
ç~es a que chegamos como uma aproximação, mas esta perm! 
te definir, sem dúvida alguma, a dinâmica do mercado de 
terras e as tend3ncias da posse da terra. 

Dentre as dificuldades encontradas, aquelas que 
mais interferem nos resultados obtidos são: propriedadee 
de uma mesma pessoa 
nomes diferentes. O 
inf ormaç~es a partir 

e grupo ou empresa registradas sob 
Cartório de Imóveis organiza suas 
do nome dos proprietários e não dos 

imóveis, o que torna exaustivo e ocasionalmente impreci
so o levantamento interessando o imóvel propriamente di
to. Em decorrência, a investigação teve que ser concen
trada em torno destes 61 proprietários, o que equivale 
dizer que chegamos indiretamente a uma reconstituição a
proximada do histórico qas propriedades, nos últimos 40 
anos. 

Procuramos levantar as seguintes imformaç~es: 

a) Data de registro. Na realidade, teria sido 
mais interessante considerar a data de compra, não s6 
porque traduziria uma situação de fato como porque perJD! 
tiria melhor avaliar a defasagem entre a compra e o re
gistro. 

b) Nome da propriedade e localização da mesma,de 
modo a poder identificar aquelas situadas dentro doe li
mites do município. 

c) A.rea. 

d) Nome do comprador, ou seja do atual propriett 
rio, sua resid~ncia e profissão. Nem sempre foi fácil 
identificar o efetivo local de reeid~ncia, quer devido a 



mudanças ocorridas, quer por variações na modalidade 
registro (individual ou de empresa ), Também no que 
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de 

con -
cerne à profissão, muitas dúvidas ocor~eram e procuramos, 
sempre que possível, identificar. a ati' idade dominante , 
aquela mais vinculada à. for.~<>-:- ~ s capital. As · dúv.!, 
das se relacionam não s6 com a duplici de profissional 
(exemplo i médico e lavrador; industrial ~ lavrador, etc.), 
mas também com os proprietários vinculados a ma.is de 
uma propriedade, com diferente declaração de profissão. 

e) Nome do vendedor, antigo proprietário.As mes
mas preocupaç~es do item precedente nortearam as inf orID! 
ç~es que procuramos obter, sendo que neste caso os resul 
tados foram particularmente falhos quanto à profissão. 

f) Título da transação. 

g) Valor da transação. 

Apesar das imprecisões decorrentes de um inquéri 
to indireto e envolvendo informações nem sempre fáceis 
de obter, foi possível chegar a uma tabulação bastante 
objetiva dos dados. O período de tempo estudado não foi 
fixado a priori • O limite foi o das transaç~es mais 
antigas que encontramos, interessando os 61 proprietá~ 

rios em foco e, como estas se deram nos primeiros anos 
da década de 30, fomos levados a fazer o levantamento 
das transaç~es envolvendo um período de 40 anos, entre 
1933 e 1973. Ter-se-á, portanto, casos cujo histórico 
foi acompanhado por decênios e outros de histórico curto. , 
Um levantamento por propriedade teria a vantagem de i~ 
lar o período pesquisado para todas as unidades, porém 
teria outro tipo de inconvenientes, como por exemplo não 
ressaltar o momento da penetração de novos proprietários . • 

Quanto à formação das propriedades, constatamos 
que estes 61 indivíduos realizaram no decorrer destes a
nos pelo menos 250 transaç~es imobiliárias (extrapolando 

2805745
Caixa de texto

2805745
Caixa de texto

2805745
Caixa de texto
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0 número de negócios realizados nos quatro primeiros anos 
da dácada de 70, chegar-se-ia a um total de 335), porém 
estas, segundo os levantamentos feitos, se referem,na sua 
quase totalidade, à área que constitui as 85 proprieda
des definidas como refloreetadas pelo Estado. Embora a 
área total tenha se mantido mais ou menos constante, o 
mesmo não pode ser dito sobre o número de proprietários 
que certamente se reduziu enormemente neste período, como 
veremos ao abordar a questão da posse da terra ( antigos 
e novos proprietários). 

O ritmo das transações vem crescendo nestas déca
das, acentuando-se a partir de 1963 com a especu.lação,que 
de maneira ma.is ampla passa a marcar as atividades econO
micas de modo geral e principalmente aquelas que envolvem 
o capital financeiro e o mercado mobiliário, para depois 
de 1967 adquirir uma intensidade tal que se refletiu não 
só nas transações como na valorização geral das terras da 
região (Figura VII-24). Em mui tos casos, uma mesma pro
priedade é objeto de numerosas transações que envolvem as 
mesmas pessoas ora sob a forma de empresas limitadas, de 
sociedades anônimas, de propriedades individuais e ou
tras formas ma.is. Em alguns casos, muda repetidas we
zes a forma jurídica, adequando-se, evidentemente,às van
tagens que se podem auferir das sucessivas mudanças da 
legislação fiscal. 

Esta valorização é o resultado direto da corrida 
às terras baratas da área, decorrente da legislação refe
rente aos incentivos fiscais,federais e estaduais, rela~ 
cionados com o reflorestamento e conseqaente penetração 
de forças econOmicas novas na especulação fundiária. 
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A tabu.lação da pesquisa sobre as propriedades re
florestadas não foi fácil e exige uma série de considera
ç~es sobre as opç~es que tivemos que fazer e sobre a val! 
dade dos resultados, tendo em vista que esta análise de 
dados,-muitos deles deduzidos subjetivamente, permitiram 
uma avaliação bastante objetiva da realidade (Tabela Ane
xo VII-O). 

Sobre a propriedade 

O número de "acréscimos" é superior ao número de 
"diminuições". Estes 61 proprietários realizaram 198 ne
gociaç?Jes envolvendo "aquisição", ou seja qualquer for
ma de ampliação, e 47 negociações envolvendo "diminuição" 
ou seja, venda, partilha, etc. e ainda 5 permutas. Cabe 
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esclarecer que nestas 4 7 "diminuiçtses" estão incluídas 
operaçtses de incorporação, assim como operaçtses de dias~ 
lução de sociedades. Como exemplo do primeiro caso, a 
Votorantim incorporou em 1969 treze propriedades da 
São Mateus, que consta como sendo sua subsidiária; como 
exemplo do segundo caso, temos a dissolução e desmembra
mento da Fazenda Pouso Alto (1965 a 1967) em 12 proprie
dades, das quais 9 constam da nossa relação de reflores
tadas. 

O incentivo fiscal justificando a compra de no
vas glebas manteve e reforçou a formação de grándes pro
priedades. As empresas de projetos facilitando e promo
vendo a canalização de recursos estatais garantiria a IIl!; 

nutençãó da estrutura agrária tradicional, permitindo a 
exploração destas terras com um mínimo ou mesmo sem dis
pêndio de capitais privados. O exame mais minucioso da 
posse da terra permitiu que concluíssemos que a tendência 
de concentração se expressa quer diretamente, pela am
pliação das propriedades, quer indiretamente, pela vinc~ 
l .açtlo financeira e/ou técnica e administrativa das me.!! 
mas. 

Sobre a posse 

Em algwis casos, não ocorre coincidência entre o 
número de antigos e de novos proprietários e o nú.mero· de 
transaçtses efetuada·a: 12 caso, diminuição de proprietá
rios em relação às transaçtses quando um mesmo proprietá
rio adquire mais de uma propriedade. Fato verificado em 
alguns casos isolados, mas principalmente nas grandes e~ 
presas que agruparam numerosas pequenas propriedades • 
Exemplo é a Votorantim que em certos anos adquiriu vá
rios imóveis, de vários antigos donos; 22 caso, aumento 
de proprietários em relação às transações apenas nas per
mutas; 32 caso, coincidência de proprietários com o núme 
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ro de transaçaes quando: a) num mesmo ano ocorrem os· ca
sos lQ e 22; b) o novo proprietário adquire, no mesmo a
no, propriedades em seu nome e em nome de uma empresa de 
sua propriedade. 

Não há, obviamente, coincidência entre o total de 
novos proprietários indicados na tabulação e o número real 
dos mesmos (61), pois a tabulação, tendo sido feita segua 
do o ano em que se efetuou a transação, vai repetir o "no
vo proprietário" tantas vezes quantas transaçaes ele ef e
tuou. Há casos extremos, como por exemplo: a Maringá ef~ 
tuou pelo menos 29 transações, a Votorantim 26, Fracaro-
11 13 e outras mais. 

!pesar do número total de antigos proprietários 
ser de 255, pelo menos 46 destes também foram computados 
como novos, pois venderam apenas parte de suas terras. O 
que equivale dizer que os antigos, que permaneceram como 
tais, são na realidade apenas duzentos e nove. 

Feitas estas considerações e ressalvadas portan
to algumas aparentes contradições, passaremos a destacar 
alguns aspectos. 

Quanto ao local de resid~ncia (Tabela VII-17) 

- até 1959, a maioria dos antigos proprietários 
residia em Itapeva. Na década de 60 a situação se inver- , 
te. 

- os novos proprietários já na década de 50 não 
residiam, na sua maioria, .em Itapeva. Sendo de se obser
var que a porcentagem dos residentes de fora do município 
e da área vizinha tem aumentado continuamente em termos 
percentuais. Se considerarmos que muitas das empresas 
agrícolas, ou não, que possuem propriedades na área,constam 
como tendo sede em Itapeva, o que lhes permite usufruir 
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de certas vantagens, concluiremos que esta tend~ncia é 
muito mais acentuada do que o quantificado. 
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O exame da Tabela VII - l 8 leva a concluir que au
menta gradativamente o número de proprietários não-agri-
cul tores cujo vínculo com a terra é essencialmente espeo~ 
lativo e cuja ligação com a atividade agrária é muito pe
quena e em geral complementar a outra atividade. A valo
rização recente das terras tem levado muitos desses pro
prietários, geral.mente empresários urbanos, a se aplica-
rem em tornar produtivas suas terras sobretudo no setor 
do reflorestamento ou entregarem a empresas a exploração 
das mesmas. 

A profissão dos antigos e novos proprietários é 
um dado a mais a confirmar o que vem sendo observado. A 
partir da década de 40, tende a aumentar o número dos in 
divíduos com profissão ligada aos setores secundário e 
terciário , portanto urbanos. Muitos declaram como pro
fissão "proprietários". E à medida que avançam os anos 
se acentua o predomínio de pessoas ligadas ao secundá.rio. 
A validade destas declarações, como já dissemos, é rela
tiva, servindo apenas para indicar tendências. 

Prosseguindo na análise das inf orma.ç~es que colh! 
mos sobre os 85 imóveis reflorestados, procuramos ver a 
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origem dos capitais. Os elementos· de que dispomos permi
tem identificá-los em dois níveis: de onde vêm (da re
gião ou de fora); em que setor de atividade se formaram 
(atividade rural, atividade urbana, e consideramos separ~ 
damente atividade urbana vinculada ao setor de papel e c~ 
lulose). A Tabela VII-19 fornece todas estas indicaç~es 
de modo que apenas iremos ressaltar alguns pontos: predo
mina de forma absoluta o capital de origem urbana (79,6%) 
dos novos proprietários, sendo que 24,3% dos urbanos, pe 
lo menos, são vinculados a indústrias de papel e celulo-
se. Esta transferênciá de renda dos setores urbanos, fi
nanceiros e industriais, é em grande parte aparente, pois 
a maioria das transferências de propriedade se deu em cog 
diç~es em que o capital urbano foi extremamente favoreci
do e em geral já prevendo as compensações decorrentes da 
política de incentivos, tanto é que envolve na quase tot~ 
lidade propriedades grandes. Tratando-se de uma transfe 
rência de capitais visando primordialmente o suprimento 
de matérias-primas, ela se deu em condições extremamente 
favoráveis no que concerne à especulação fundiária, quer 
no espaço (aproveitando a presença na Região Sudeste do 
país de uma área menos valorizada), quer no tempo ( pois 
o período estudado coincide com o de maior valorização de 
terras jamais ocorrida). Constata-se a existência de em-
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presas industriais que praticam integração à montante, C.2, 

mo o de empresas de capital voltadas para atividade agrá
ria que integram à jusante, associando-se a émpresas in
dustriais nacionais e estrangeiras. 

s o y o ~kO~kli;TlklO 

koa4a• ~oaa! io.ra1 1 wcu urbano l.oaal Vlnc .. 1&40 >'ora 1.1..ra.1 For• Urbano For• Hnculado &;ao Coa•t• la\ü 

J• " 
,. 

" •• " ~· " N' " li' " li• " li• " 
l9ll/l9 - - 2 )),) l 16,7 - - l 16, 7 - - 2 )),) ' 100 
lH0/'9 l 6,7 6 'º•º - - l 

'· 7 
4 26, 7 - - ) 20,0 lS 100 

195)/59 2 5, 7 5 14,) - - - 18 51,4 l 2,9 9 25, 1 l5 100 
U60/69 4 4,8 10 11,9 4 4,8 2 2,4 )4 ,0,5 22 26,2 8 9,5 84 100 
l:iN/7l l 2,0 5 9,8 2 3,9 - - )0 58,8 7 l), 7 6 11,a 51 100 

W:JJ. a ,,2 26 14, 7 7 ), 7 ) l,6 87 45,5 30 15, 7 26 14, 7 1'1 100 

Resumindo, estes 85 imóveis sã.o no mais das vezes 
grandes empresas de capital urbano que se dedicam a ativi 
dades agrícolas vinculadas à indústria, à criação extens! 
va e, ocasionalmente, a culturas especulativas (soja, tri 
go) (Tabela Anexo VII-P). 

O que acontece na região em nada difere e até a
centua o que é peculiar à estrutura agrária brasileira,c.2. 
mo já foi descri to no CIDA ( 1966 ) : "A grande incidência 
da propriedade múltipla de fazendas testemunha o fato de 
ser esta a característica dominante do "latifundismo" no 
Brasil. O outro aspecto importante que faz com que o la
tifúndio seja um fator forte e viável na agricu+tura bra
sileira, é a 'dupla vida econômica' dos proprietários de 
grandes fazendas (isto á, eles dividem seus interesses e
conômicos e sociais entre a agricultura, a indústria, o 
comárcio, a política ou as profissões liber~is). Isto si~ 
nifica que parte das rendas au.ferida:s da agricultura é r!:. 
tirada do setor agrícola e transferida para o comércio 
e a indústria, onde os rendimentos do investimento são tra -dicionalmente mais elevados do que na agricultura. 
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Nestas condições, os proprietários não t~m incen

tivos para aumentar o rendimento das fazendas ou os salá
rios dos trabalhadores, porque isto perturbaria o habi 

. -, 
tual modelo de administração da propriedade, que exige 
apenas um mínimo de esforçc administrativo. Ao contrá
rio, qualquer poupança derivada de empresas comerciais ou 
industriais pode agora ser utilizada na aquisição de no
vas terras a ·fim de manter ou aumentar o total de rendas 
agrícolas e conservar a riqueza acumulada a salvo da in

flação, o que faz aumentar tanto a riqueza como o prestí
gio. Há um contínuo movimento de capital entre o setor 
agrícola e os setores não-agrícolas, que sempre tem· o e
feito de. fortalecer o 'latifundismo', mas não a agricu! 
tura, uma vez que apenas uma pequena parte do capital é 
emp~ega.da para tornar eficientes, a longo prazo, as oper~ 
ç~es das empresas agrícolas existentes". 

São Miguel Arcanjo 

As propriedades reflorestadas com ma.is de 8 mil 
pês em São Miguel Arcanjo são cinqU.enta e quatro. Não 
fizemos para as mesmas um estudo de detalhe como o levado 
a efeito para Itapeva. As observações que se seguem re
sultam de informaç~es colhidas em entrevistas feitas na 
cidade, principalmente com pessoas ligadas à Casa da L~ 
voura, ao INCRA e aos diferentes serviços 
Prefeitura. Só foi possível quantificar 
tes ao atual proprietário no que concerne 
sid~ncia e profissão. 

vinculados à 
dados ref eren

ao local de re 

Estes 54 imóveis ocupam uma área de 23.147,70 ha, 

dos quais 3.988,9 se apresentam reflorestados. Cabe des
de logo a observação de que é ainda incipiente o plantio 
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nas propriedades tidas como reflorestadas, o que permite 
observar que a fase detectada pelo trabalho de campo á 
ainda uma fase de formação de propriedades. 

TABELA VII-20 

Classes l're- Cate Area das propri!_ Área Refl.oree-
de tama qü.ên go-- % F dades tada 
nho - eia- ria Ha % Ha ~ 

04 2 A 9,26 82,50 o ,36 44,20 l,ll 05 3 
06 6 
07 1.0 B 42,59 2020 '70 8,73 394 ,50 9,89 
08 7 
09 15 
10 3 e 48,15 21044,50 90,91 3550,21 89,00 
11 8 

Total 54 100,00 23147,70 100,00 3988,91 100,00 

FONTE: Pesquisa de campo, 1974. 

Para possib111tar observaç~es comparativas entre 
os dois .municípios foi elaborado tamb~m para Itapeva um 
quadro simplificado. 
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As propriedades das categorias A e B que apresen
tam reflorestamento pertencem, na sua maioria, a pessoas 
residentes no município, lavradores de profissão, em boa 
parte morando na propriedade rural, Aumentando o tamanho 
da propriedade, aumenta o número de moradores em São Pau
lo e passa a ser expressivo o número de profiss~es do se
tor secundário. Mais exatamente, oito proprietários de 
atividade secundária, sendo que as propriedades a eles 
pertencentes constituem 53,4% da área do total das pro
priedades ref lorestadas do município e abrigam mais de 
6~ do total de reflorestamento. Destes oito, cinco pelo 
menos, estão vincu1ados á indústrias de papel e celulose 
e são responsáveis explícitos por 53,7% da área reflores
tada do -município, sendo que mais de 30% cabe a uma empr~ 
sa -- Indústrias Reunidas Irmãos Spina SA - e 23,6% . a um 
outro grupo -- Suzano/Feff'er __:. que, a partir de 1969/70, 
penetrou na região e ~em ampliando suas áreas e 1n1'luiildo 

decisivamente no processo de concentração de propriedades 
e~ novas !ormas de ocupação (l). 

Em São Miguel Arcanjo, a rapidez das transforma
ç~es e o fato de existir maior intensidade de ocupação fez 
com que houv.esse uma consciência do processo que estava 
ocorrendo e do seu desvinculamento da economia local. A 
interferência destas novas formas .de ocupação prosseguiu 
em constante ampliação e até notícias de jornal. alertayam 
sobre a situação (Anexo VII-A). 

(1) 

O problema pode ser encarado sob diferentes aspe~ 

O primeiro caso se refere a uma única propriedade( de 
pouco mais de 1000 ha) totalmente reflorestada,enquan 
to que o segundo caso referido já possuia em 1972 cin 
co imóveis nos quais estava apenas começando o plan= 
tio (são mais de 8.ooo ha, dos quais apenas 942 estão 
plantados). Esta mesma empresa ~em comprando proprie
dades nos municípios vizinhos,principalmente em Pilar 
do Sul. 
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t os, e também a curto e a longo prazo. Primeiro e maior 
prejuizo é a ocupação, que em São Miguel Arcanjo é muito 
patente, de terras aproveitáveis para agricultura. Gran
de parte do reflorestamento do município é feito em ter
ras boas, passíveis de mecanização e, o que é mais gra~ 
ve, que vinham sendo cultivadas com batata, arroz, al~ 

dão, etc. Outro fato a considerar são os prejuizoe tri
butários do município: os reflorestadores pagam imposto 
na sede da empresa e a maioria não tem sede no município. 
Localmente só pagam o imposto de prestação de serviços 
sobre o contrato de reflorestamento, conforme informaç~es 
das autoridades locais. l verdade que a longo prazo,qua~ 
do ocor~erem os cortes das árvores, haverá um retorno 
sob a forma de ICM. 

Das grandes propriedades reflorestadas, como já 
vimos, a maioria está vinculada a indústrias de papel e 
celulose (Grupo Suzano, Grupo Spina e Papelok, esta Últi 
ma não identificada no Recadastramento); outra, a uma 
empresa siderúrgica (Aliperti), e outras, a uma indústria 
de aglomerados localizada em Itapetininga (3 propriedades 
reflorestadas). O município não tem condiç~es que atraiam 
a implantação de indústrias de celulose, pela falta de 
água abundante e como conseqftência está definido ~ue o 
fluxo da matéria-prima bruta, como já vem acontecendo, se 
dará em direção ao Paraná (por rodovia até . Itapetininga e 
dai por ferrovia), enquanto que para S~o Paulo o fluxo 
tende a permanecer rodoviário. 

Concluindo sobre a pesquisa de campo, podemos di

zer que embora nossas observaç~es se refiram a espaços 
restritos, acreditamos que, em proporções menores ou mai~ 
res, estejam se verificando em todo o Estado e no País em 
geral, processos correspondentes de ocupação do solo por 
empreendimentos agro-pecuários com repercussões na estru
tura fundiária, no uso do solo, na expulsão do homem do 
campo, no crescimento desregrado das cidades e, portanto, 
na deterioração das condiçees de vida. 
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Projetos de reflorestamento 

Complementando a pesquisa direta, procuramos ana
lisar os projetos de reflorestamento aprovados pelo IBDP 
para os dois municípios estudados e ainda p~a Itapetini~ 
ga e Capão Bonito. Para estes quatro municípios,foi fei
to um levantamento de todas as fichas-resumo existentes 
no IBDP/SP (l). Algumas destas informaçt5es foram resumi
das na Tabela Anexo VII-Q com a finalidade de avaliar a 
penetração e a influência em número de projetos e em 
área, das empresas elaboradoras (Fig • . VII-25, Fig. VII-26, 
Fig. VII-27, Fig. VII-28). 

Em Itapeva a Plantar domina em área e em número. 
Em São Miguel Arcanjo destaca-se como principal reflores
tadora a Itapeva Florestal.Em Capão Bonito, como em Itape
t1n:lnga, a maior área re!lorestada se prende à Adolpho Cure 
n1r que, no entanto, responde por um número reduzido de p:r;. 
~evae. 

A evolução da participação das firmas elaboradoras 

( 1) Nas fichas foram analisadas as seguintes info.rmaçt5es: 
- firmas elaboradoras de projetos 
- firmas executoras de projetos 
- beneficiários ou contribuintes 
- especificação da lei de incentivos a que o projeto 

se prende e discriminação da pessoa ou empresa in
vestidora 

- descrição do lote a ser ref lorestado em termos de 
cobertura vegetal, inclinação do relevo e tipo de 
solo 

- número de pés, espácies e área 
- total do investimento e custo médio por ha 
- cronograma das atividades de plantio, manejo e tra-

tos silviculturais: capina mecânica e/ou manual, 
roçada mec~nica e/ou manual, coroamento. 
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• • 
ITAPEVA - AREA E NUMERO DE PROJETOS POR 

FIRMAS ELABORADORAS 

ÁREA 

NUMERO DE PROJETOS 

LEVAWTAllEWTO FEITO MO IBOF/SP 

(1967 /1973) 

. -Plantar 

f:::::::d ltapeva Florestal Ltdo 

[-;:::-]Prado Soe. Tecnica de Refl;. 

-A9roplan 

c:::::J entre 1 % e 5% 
.. <1% 

Fit. Vll-26 

SÃO MIGUEL ARCANJO - ÁREA E NÚMERO DE PROJETOS 
POR FIRMAS ELABORADORAS 

(196711973) 

ÁREA 

NÚMERO DE PROJETOS 

LEVAllTAllEllTO FEITO •O 180 F/ S~ 

f:::::::::::J ltapeva Florestal Ltda 

l":··:ICia A9r'O Florestal Palllista 

~Reflor 
llllIIIlilll Campo ümpa Aorestal Uda 

f;.-.·!~-1 S/A Agro Industrial Eldorado 

l:l:l:l:lReflorestodora OK Uda 

c::J •tre 1'% e 5% 

.. <1% 
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CAPÃO BONITO - ÁREA E NÚMERO DE PROJETOS 
POR FIRMAS ELABORADORAS 

AREA 

NÚMERO DE PROJETOS 

LEYAlfT AMENTO FEITO llO IBDf / SP 

·. (1967/1973) 

llillID Adolpho Cusnir 

(:·::::~ Reflorest Marquesa 

1::::-: '~ Tepor 

c:J entre 1% e !5% 

~ <1% 

Fio Vll-28 
, , 

ITAPETININGA - AREA E NUMERO DE PROJETOS POR 
FIRMAS ELABORADORAS 

ÁREA 

NÚMERO DE PROJETOS 

LEVA•TAllEllTO FEITO llO IBDF/SP 

096711973) 

IImlli Adolpho Cusnir 

OIID Empresa Agrícola Bandeirantes SIA 

~A9roplon 
J:~::::;'i 5-tl AIJro l11dustriol Eldorado 

~Refiar 
f---i Novo Florestal S.C.de Ref lori. Ltdo 

1:1:1:1:1 Otto Ernesto Willi Schmidt 

11111 Tropical S A de Reflorl. Ltda 
r:=J Entre 1% e !5% 

c::::i < 1% 
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de projetos pode ser acompanhada pelas Fig. VII-29, Fig. 
VII-30, Fig. VII-31 e Fig. VII-32, que também permite uma 
comparação entre o número de projetos/firma com a área/ 
firma e desta forma avaliar as dimensões dos referidos pr2 
jetos. O interessante a ressaltar é o declínio na partici 
pação das grandes firmas, fato este que se prende ao aumen 
to do preço da terra na área e à compra de glebas em ou~ 

tras regi~es do Pais, principalmente naquelas que por se 
acharem em áreas favorecidas por estímulos fiscais compeE 
sam a redução dos incentivos ao reflorestamento. 

Os organogramas dos · projetos dos Anexo VII-B, Ane
xo VII-C, Anexo VII-D e Anexo VII-E, destacam as ligaç~~s 
entre a elaboração e/ou a execução com os beneficiários. 
Permitem· acompanhar a participação dos setores empresa
riais, particularmente os ligados à celulose, com o reflo 
reatamento, pois são muitas as empresas de elaboração e/ou 
de execução que fazem parte de grupos econõmicos do setor 
em estudo. Exemplos: Ponzalto, Cia. Agro Florestal Pauli~ 
ta e Empresa Agr'ícola Bandeirantes estão ligadas ao grupo 
Suzano/Feffer; Toldi ao grupo Sguario; Agroplan ao grupo 
Simão; Plantar ao grupo Bras.kraf't; Reflor ao grupo Spina 
e provavelmente outros ma.is que não identificamos. 
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PROJETOS ELABORADOS POR 

Fig. Vll-31 
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tlBELA ANEXO Vll-Ã 

DENSIDAD! DE !El"U)llESTAM!NTO COM INCENTIVOS FISCAIS NOS MUNICÍPIOS Dl 
DI!tA DE SOllOCABl 19'72 

MwdcÍpioa da Ána em itenorestamento Densidade de 
Dira de Sorocaba 1911 com incentivos renoresta-

fiscais até mento 2 1:112 1972 Hectare/!m 
- . - ---

1 ltapna 2452 .30 559,27 ~~ 

2 Buri 1201 u 904,38 12,41 
3 Capão Bonito 1925 10 567 ,6 .3 ,,49 
4 Bote te 656 10 437,42 15,91 
5 . I tapetininga 2035 9 892,lS 4,86 .' 

6 Guaru 594 9 510,62 16,01 
7 Itatinga 976 9 1.34,.35 9,36 
8 lngatuba 1109 8 1;2f ,99 7,60 
9 Botu~atu 1522 7 124,82 4,68 

10 lvare , 1205 4 827,69 4,01 
ll ltarare 1187 4 738,40 .3,99 
12 lta.Í 1089 4 4Eb,55 4,12 
1.3 Itaber~ 1007 3 638,1·8 .3,~l 
14 S.Barbara Jt.P. 847 3 614,46_ 4.2' 
15 s.~el Arca.nj o 1081 .3 578,07 3,31 
16 Ap 1621 3 518,9? 2,17 
17 ltibeirão Branco 645 2 973,~l 4,61 
18 Cerqueira Cesar 442 2 445, 56 5,53 
19 Paranapanema 794 2 .359,61 2,9? 
20 s. Manuel 876 2 070,79 2,,36 
21 Cor. Macedo 327 l 929,65 5,90 
22 Anhambi 708 l 902,6s 2/'9 
2.3 Itu 640 1 417,48 2,21 
24 Salto Pirapora 283 l .350,10 4,77 
25 Pardinho 200 l 150,89 5,75 
26 SarapnÍ 345 1 07(-., S9 3,12 
27 S. Ro:r 412 9f.8,19 2,35 
28 TapUr 812 840,80 1,04 
29 Pilar do Sul 69? m,JI:. 1,12 
30 Salto 168 745,47 4,44 
31 Soro caba 456 5.35,f>O 1,17 
J2 Ribeira 838 484,80 0,58 
33 Piedade 634 415,19 o,~5 
34 Votorantim 159 404,00 2,54 
35 Cabreuva 261 232,20 0,89 
~ Guapiara 430 186,75 0,43 
.37 Capivari 302 16.3,'n 0,54 
.38 Conchas 456 80,00 0,18 
39 Boituva 248 71,71 0,29 
llJ Arandu 253 .,""'.:!! '• 66,51 o,~ 
41 Capela do Alto li-5 51,00 0,31 
42 Porto Felb 558 25,00 0,04 
4.3 Mairinque 303 ~,oo 0,02 

Seta.do de São Paulo 247 320 409 .3<lS,6S 1,65 Ha/Km2 

10NTEa Área doa municÍpios: A.nwÚ-io Estatístico IBGE, 1971 
Renoreateaento com incentivos fiscais: Instituto Florestal. 

-321-

Ordem 
Densidade/ 
ltefloresta.-
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Till:Ll .&llJml Vll-• 

Reflore~ta..,nto e. ~ão Paulo - Projeto• aprcwadoe pelo TI!~F segando a DiYisão Regioaal lgrlcola 

Sltn 
. . 

"" ..lraçataba llaVra Caapinag ~res.?rudeate 2ib~irãe PrPtO 
•• ,.~e 

~orof!aba são Paulo VRle Psr•iba TCTAL 
-~~.-o 

..• ;"ret.o 

1!11'7 •v de ~ · rojetc& o 6 ·- !} 9 2 150 64 '.3 251 

!r~lt ~e flores-
tada {!la) () !..5~.~ :.7413.56 e 1.720;50 81,30 17.223,66 4.199,64 1.376,48 29.933,26 

Xll de Pés o :;.26".".~ 7.Z96.:!95 1) 2. !!92 . 2t!9 170.100 32. 441. 8!>8 10.522.749 3.359.000 80.050.031 

1~:;~ 

Iw Je .·rcjetos o 2C '.!5 27 191 156 9 440 

~r~õ .2ef! "reis-
t;iida (~· } o ~.C>B~,~= 1.n2.sJ 2!'0.00 :?.32".8'1 15.,40 25.0!15,42 5.JsR,69 2.387;55 45.999,§.6 

\~ "" ?ei= ~ 13.74:.155 9.230.12"7 144.000 4. '780.C'JO 15.400 53.590.224 12.705.602 5.949.900 100.457.495 

1~!":9 

s: ~e :'1ojetos 4 ~ ;;& ~ ·J 22 2 271 247 12 695 

-~r~<" "'!ef!cres-
ta(!;i. ;h;ii' 155,57 'l."35,!)9 :0:.912,'.!3 ::..1f5c,2: :?.540,~ -!~,•~ I9.5n,~s 5.008,39 2.821,911 41.704 ,4e 

xa <lE' !°!~E '.l!O- 751' l!.673.S?3 7.9645.327 7.155.9~ ~.459.4-~ 1.073.6."!0 47.424.361 1::.160.e:is 6.543.:no 98.868.153 

19':"0 
!'i~ de :'rc jetl'~ .,, 51 3(' 4 JS e 240 17 1e 3!!8 

tre~ ~efJorE"!I-
t a d'~ (~ .. :• !IZG,11 1.!'C~.:! :::.~.~:! 102,11> 2.9!!9,29 o 26.2:?5,61 1.228,64 3.170.34 42.772,77 

;~ : ~e ?;e 1.s:n .e.e:: ll .OIS::.502 7.423.533 240.1~ ~.716.~ 54.9!'1 .891 3.442.":'}g 7 .541.160 92.936.185 

1!!'7! 
J;Q "e Projeto• o ~ 37 5 45 o 402 27 )J 622 

!r~ a ~e flore•-
tê~~ {~;l: o 9.6~.m ?.r-1,~ 465,~ 10.335,'ll o n.:no,4:. :sao1,37 5.476,3!' so,oso,17 

~~ --!e ?e~ 9 21.1:!'7.~F. 1~.205.4?5 !.474.171' 21.1 ·17.:.!!~ () 90.4!''!.177 12.304.934 13.110.58!' 176.540.743 

!ry~ 

~=~ de Projetos o õt 31' :s 60 o 21!' 41 29 455 

frea E.e!Jore9-
t.ads '"" ~ " 10.9!!,~ J 3. ~().'!O 3.2'75,4f§ 16.~84,?J ,, 32.921,76 6.329,44 5.654,45 84.519,35 

N~ de Pê.E o :.. • 005. !187 13.!!()8.2'.14 ~.087.-1-1.,. 35.!32.4045 o 71.587.261 17.!Kt?.764 12.700.052 181.319.151 

191!7 • 1972 

!re• Reflor.f'•-
ta (ha) l.~l ,11!! 36.95'},"-'. ~l.!l""!.3e 7.503,19 36.595,'7!! 526,13 162.311!,5!! 27.229,17 20.887,111 324.979,69 

" da !re~ º•~ 11.4~ 9,l!'t 2.~ 11,:W o,~ so.~ s.~ 6,4" 100,l~ 

WC de r·;.s !.1131!.441 !11.8!!9.e"'.: s;~.~!t.~] 15.07:5.021 ':"t'.227- 7:?0 !.:?!5!!.130 3S0.5JJ.812 &9.234.603 49.204.010 708. l 71. 76! 

FOJITE: lut.itv.w Fl ore•tal 



IT.u>Et't (l 96:S) DSO JU 'l'Zll!U 

Claaaea b.ecteres t.al da• çft~ ;~:: 
,\re• To- 1 E:I: 1 

P~:~:!•- re>et•l •etli: e (ff~rti~r;~ Permanen área or.i-
1 P!'°uoru rult.T••P· 1cuJtur .. , Tohl da 

ri:.:.:., tf!l~·· ~ te• - p1d• 

OI (-1) 2l',8 - :,2 9,9 0,9 13,0 

o~ (1 • 2) 1~6,2 - 9, l ~5, l 6,3 so,:s 

03 (2 • 5) 
1 

9117 ,8 23,2 151,l 418,2 18,l 610,6 

04 (5 • 10) 

1 

2.379,3 18,6 427,8 941 0 8 32,~ 1.421,0 

05 (lo • 25) 10.010,0 304,3 2.2311,3 2.783,0 91,2 5.428,!! 

06 (2~ • !50) 

1 

11.989,3 400,l 3.4:56,0 2.697,9 :56, 9 6.fil0,9 

07 (:SO • 100) u.:ss6, 1 674 , 0 4.!lot',3 1.9119,5 269,0 7.ll:S0,11 

08 (100 • 200) 21.173,l 1.183,7 7,&22,7 2.@05,1 236,~ 11.1148,l 

(200 • 500) 09 
1 

32.843,7 3.:S!!9,0 12.1114,7 3 . 39:5,2 IS57,0 19.725,9 

10 (500 • 1000) 

1 

24.050,4 3.840,11 9.606,2 Z.:89,ft 1.291,1' 16.828,8 

11 (1 000 • sooo) :53.111,0 7.3511,4 21.785,8 2.759, 9 214,1 32.1411,2 

12 c'ooa a ' 10000) 

1 

25.430,5 2.9:56,0 17. 4111,:S 709,0 1,0 21,147,5 

J3 < >~'l.oooo> - - - - -
r o t • 1 ! l!H>.726,8 20.148,J 79.e8s, 1 20.!'-44. 4 2.so~ .. .., 123.t;e:;,@ 1 

FoDte: JXCR.\ (re-organiz.ade) 

Obser••sio: e-1:1 196~ •• re-Mrne tlore•t•i• fora• decl2rai!ae ~OllO ére• aio aproYtiited" · 

Ull!:LA alllD Til•:D 
slc !!IGl'.!:L ARCA."iJO 

Clae&eo~ bert•res 

Ol 

o~ 

1)3 

04 

05 

06 

07 

08 

09 

10 

11 

12 

13 

(-1) 

(1 • 2) 

(: • 5) 

(:; • 10) 

(JO 1 25) 

(:5 a :SO ) 

(50. a 100) 

(l()(\ • 200 ) 

( 2 CO a 300) 

(500 • 1000) 

(1000 • 5000) 

(5000 • 10000) 

( > 10000) 

T o t e ! 

111115 • CSO DA TE!'JIA 

• 

.1re• To- '1 Explore-
te l da6 ç8o no-
proprle- Í t 1 dedeti: rea • 

8,7 

18,7 

442,6 

l .Oll2,0 

4.855,6 

7.:596,8 

1 io.68s.s 
1 12.516,9 

2~ .!:115,0 

5.311,5 

14.744,0 

5.228,0 

0,6 

l0,8 

9,6 

1117,3 

353,:l 

6C:S,1 

820,6 

:?.088,t 

263,., 

2.914,2 

312,3 

0,1 

1 ,2 

67,2 

::23,l 

1.0?:!,0 

2.537,9 

3.6&1,9 

5.791,l 

9.689,2 

1,931,1 

4.:567,5 

1.680,5 

83 .39~ , 3 1.62s.~ 31.242,e 

Fonte-:• ISCRA (reorr;wii~arh) 

5,3 

107,4 

265,3 

1.134,l 

1.265, t 

J,52:5,4 

i.638,2 

2 , 216,l 

seo,3 

1.912,S 

10.651. 7 

1,2 

15,, 

40,l 

112,4 

2:53,3 

li!l,7 

136,7 

385,2 

236,2 

664,4 

:'1,9 

6,:S 

201 ,3 

538,l 

2.515,8 

4,409,6 

f;.041,l 

8.386,6 

14.371! ,6 

3.0ll ,3 

10.0S8,6 

l. 992,8 

Ob•e-r.-cio : 1:. 196S •• r•••rT•• floreataie for•• ~e-el•r~dRa rcr110 ere-e não aprnYeit•d•. 

1 
1 

1 
l 
i 
1 

Uao d11 t.Pr~ / •r•• de C"l•••• 

txpJ. f P11ata- 1 Cult. 

1 

Olll t. 

1 l'ot•l Flor. ge. T•"I'· re,... 

o 7,64 34,38 3,13 45,14 

o 7,21 27,81 4. !)9 40,02 

2,33 l:S,14 41,91 1,1'1 61,19 

1),78 17,98 39, :se 1,38 S9,72 

3,04 22,48 21,90 0,91 54,23 

3,34 28,83 22,:SO 0,47 - SS,14 

4,112 33,fl:s 13,71 1,84 53,112 

:s,511 ~.oo 13,2S 1,12 55,99 

10.93 37,10 10,34 1,70 60,08 

15,14 39,94 9,52 5,37 llD,97 

13,85 41,02 :S,20 0,46 60,53 

11,82 68,74 :, '79 o,003 83,16 

- - - - -
10,24 40,61 10,60 1,43 62,!17 

U•o da terra / are-• Oe e la•H 

i::.r1 . 1 p.,.ta- 1 Calt. 1 Calt. 1 
Flor. ge~ T••P• rer.. 

G,119 

6,13 

6,:S:S 

9,99 

4,96 

19,76 

5, !17 

9,14 

1,14 

11,~l 

1s, 1e 

20,43 

2Z 1 0? 

33,40 

34,45 

46,26 

46,37 

36,3~ 

30,97 

32,14 

Z4 1 2e 

24,29 

23,35 

16,65 

14,27 

13,0!! 

J0,65 

10,92 

12,97 

3,59 

3,67 

2,31 

3,33 

1,70 

1,09 

1,.84 

4,44 

4,:50 

2,43 

Total 

44,82 

34,75 

45,48 

49,27 

SI 0 81 

511,04 

M_.S3 

fl'?,00 

158,111 

51,«SSil 1 

158,22 

38,11 

61,111 

tJ•o d• terre / •r•• oe•p•d• d• el•••e 

bpl. 

1 P:::•-1 t:ua. 1 Ca1t. 1 Total nor. T-p. , ..... 
o 16,93 76,ll 6,93 100" 

o 18,01 69,49 12,47 100" 

3,80 24,74 611,49 2,911 100" 

1,31 :sii,n ee,28 2,31 100" 

S,61 41,45 51,241 1,118 100" 

6,08 52,29 40,81 0,115 100" 

11,511 62,52 2S,47 3,42 100 " 
9,119 114,33 23,68 2,00 100" 

18,20 61,77 17,2~ 2,83 lOIJ" 

21,84 !1'7,08 13,81 7,87 100" 

22,1111 fl'?,77 8,Sll o,78 100" 

13,97 82,llll 3,35 o 
100 " - - - - -

16,29 64,59 18,86 2,21 100" 

U•o da tem ' area oc11pa«• da t:l••• 
brl. 1P••to-1 e.a. ICDlt. 1 Totol 
Pl or. pto T,..p. Po..,.. 

15,38 

5,341 

1,78 

7,84 

l!,01 

10,113 

9,711 

14,52 

l!,78 

28,97 

l:S,fl'? 

2,M 
18,46 

33,38 

44,48 

u,111 

S?.110 

80,92 

E~,OS 

87,39 

114,13 

45,41 

114,33 

s1.28 

111,53 

~.:is 

U,30 

45,07 

:!li, 7C 

2:5,24 

lD,53 

lS,41 

19,27 

19,0l 

7,119 

7,4S 

4,46 

5,74 

3,01 

1,83 

2,88 

7,!!4 

6,60 

3,93 

100 l 

100 " 
100" 

100" 

100" 

100 1' 

1ocnc 
100" 

100" 

100 l 

100" 

100 " 

100 ·;e --_ 



T!llL! !llXO m-1 

IT!PIT! - USO D! TIRR! I" 1,72 

lha Total 
• 

leflon9- Clllbzu Cllltura• Total da 
USO D! TERR! PELl lREl Dl CLlSliJ USO Dl TIRRl PILl 1REl cicuP!Dl DI CADl CLl.SSI .ela.- du Jl"OJll1! Ma~ -- ~to 

Paatagea 
TeaporártH Pel'SllMl1ltea átta ocupada Cult. Reno- Pa•t:! Reno- Pa•t,! Culto Clllt. Clllt. ...... llataa Total Mata• Total re..+. .... Tean- Pe- re-+ .... re- Pe-

01 (-1 a) n,8 0,2 - º·' 4,, o 6,oo 1,6, o .7,63 41, 5ll o 50,84 3,33 - 15,00 81,67 - 100,00 

02 (1. 2) 61,0 3,6 - 24,1 ,,3 0,02 37,02 5,90 o ,,,50 15,24 0,03 60,67 ,,72 - 65,10 25,12 0,05 9',9' . o 
03 (2 a 5) 135,8 'JI,, 0,41 235,4 21,,2 5,58 518,4, 7,87 o,o6 31,99 2,,78 0,76 70,45 1.).,17 o,oe 45,40 42,28 1,08 100,02 

04 (5 a 10) 1.76,,2 12(;,o 0,05 500,7 544,3 7,23 1.178,28 7,12 o,oo 28,30 30,77 0,41 66,60 10,6, - 42,4, 46,1, 0,61 9',98 

05 (10 a 25) B.153,3 766,o 25,72 2.344,1 2.096,3 22,78 5.254,90 9,3' 0,32 28,75 25,71 o,28 64,45 14,58 o,48 44,61 39,8' o,43 9',9' 

o6 (25 a 50) 12.102,8 1.129,7 120,oe 3.986,2 2.259,8 39,81 7.535,59 9,3) o,9' 32,94 18,67 0,33 62,27 14,9' 1,59 52,90 29,9' 0,53 100,00 

07 (50 a 100) 15.010,8 1.717,2 )26,50 6.017,7 2.166,o 20,70 10.248,10 11,44 2,18 40,09 14,43 0,14 68,28 16,76 3,18 58,72 21,14 0,20 100,00 

08 (100 a 200) 19.964,3 2.750,8 481,66 a.101,8 2.688,9 16,32 14.0)9,48 13,78 2,41 40,58 13,47 o,os 70,32 19,59 3,43 57,71 19,15 0,12 100,00 

09 (200 a 500} )4.881,0 4.429,8 5. 734,00 14.534,5 ).108,1 10,43 27.816,83 12,70 16,44 41,67 8,91 0,03 79,75 15,92 20,61 52,25 u,17 o,04 9',9' 

10 ( 500 a 1.000) 33.152,6 3.670,0 7.46),16 11.748,9 2.523,3 56,84 . 25.462,20 11,07 22,51 35,44 7,61 0,17 76,80 14,41 29,31 46,14 9,92 0,22 100,00 

11 (1.000 a 5.000) 57.6)1,8 6.491,7 17.18),48 15.776,7 ).070,7 20,10 42.542,68 11,26 29,82 27,37 5,33 0,03 73,81 15,26 40,3' 11,oe 7,22 0,05 100,00 

12{ 5.000 a 10.000) 11.090,8 2.78),0 2.650,69 ).635,0 240,0 o 9.300,69 25,09 23,90 32,77 2,16 o 83,92 29,90 28,47 3',05 2,58 - 100,00 

13 (+ 10.000) o - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Total 194.565,2 23.925,9 33.985,75 66.906,o 18.'))0,8 199,81 143.948,26 12,30 17,47 34,39 9,73 0,10 73,98 16,62 23,61 46,48 13,15 o,14 100,00 



110 •IGISL ARCAl30 - vao •• TS••• &R 1,72 

• ira Total US> 11.l TIRR.l PILA !REl 11.l CLlSSI USO 11.l TIRRA PILA .(m OCIJP.A.Dl DE CADA CLlSSI 
a.ri.e ... Cllltara. Claltara. Total da 

Claaa --~ llataa -- Paat.age• TupnÚi&a Pe~at.ea Área OC11pmda 11eno- h•t:! Cult. Cul.t. Betlo- Paat:! Cul.t. Cul.t. ta.ato ..... llataa Total llataa Total 
reat. .... T......_ p .... _ reat. n• , .... Pe ... 

01 <- l la) 2~1 - - - o,6 - o,6 o o o 28,57 o 28,57 o o o 100,00 o -100,00 

02 (la 2) '°·' 1,2 1,8 12,8 ll,7 1,7 2',2 1,97 2,9' 21,02 1,,21 2,7, 47,95 4,ll 6,16 43,84 40,07 5,82 loo;oo 

O) (2 a 5) 482,l 13,5 9,7 lT/,8 100,5 2,5 304,0 21 ao 2,_01 )6,88 20,85 0,52 63,06 4,44 3,19 58,49 33,06 0,82 100,00 

04 (5a 10) 1.217,, '8,7 19,5 .375,2 256,5 '20, 7 740,6 5,64 l,6o )0,81 .21,06 1,70 60,81 9,28 2,64 50,'6 )4,63 2, 7'J 100,00 

05 (10 a 25) 4.5)4,5 536,3 56,5 l.840,l l.'46,7 148,9 4.228,5 ll,83 1,25 40,58 )6,31 3,28 '3,25 12,68 1,)4 43,52 38, 'J4 3,52 100,00 

06 (25 a 50) 6.11'3,6 5'°,6 61,2 2.615,4 1.442,8 57,6 4.7.37,7 8,13 o,89 .37, 'J4 20,'3 0,84 68,73 11183 l,29 55,'20 30,45 1,22 "·" 07 (50 a 100) 11.656,0 708,5 242,2 5.89',2 1.697,0 62,7 8.607,2 6,oe 2,oa 50,59 14,56 0,54 7),85 8,23 2,82 68,50 19,71 0,73 "·" 08 (100 a 200) U.973,6 856,3 127,8 6.290,2 1.)41,3 )l,O 8.646,6 7,15 1,07 52,53 u,20 o,26 72,21 9,90 1,48 72,75 15,51 o,)6 ioo,oo 

O'J (200 a 500) 16,218,5 1.517,3 658,2 S.141,6 2.313,3 168,3 12.79',0 9,36 4,06 50,20 14,26 1,04 78, 'J2 11185 5,14 63,61 181 07 l,31 'J'J,'JB 

10 ( 500 a 1.000) ).497, 7 207,0 4)2,5 - 1.098,3 463,8 13,6 2.265,2 5, 'J2 1), 7'J 31,40 13,26 º·" 64,76 9,13 21,30 48,48 20,47 0,60 'J'J,'8 

11 ( l.000 a 5.000) 17.)67,0 596,6 2.421,2 5.3'20,0 1.730,0 110 10.069,3 3,« 13,9' 30,63 9,'6 0,01 57,'JB 5,92 24,05 52,83 17,18 0,01 "·" 12( 5. 000 a 10. 000) - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
l) <• 10.000) - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Total 73.903,9 5.06',o 4.0)l,O )1.767,6 u.001,2 508,5 52.427,9 6,85 5,52 42,'J'J 14,B'J o,69 70,94 9,6' 7,78 6o,59 20,,, º·" 100,01 



ti.Ili.A A.IDO nt-o .. 
l\&I'••• {196~/lil~) • taa..a. • lllÍa•ro &&a ero~r1~•• 

.l.rn Total 1 l ' 6 s 1 9 ' 2 \'artaçio \ 'ut a5i.o 

e t • s a • s J>f'rcen· \ da rN ' cu 1 ' ela ' ,,. 1 ' <li 
1 9 6 s l 9 • : tUA\ d a l !l~S/ clun chut cl&ut . cluu 

Fnq. , Ãae Freq • I ÃrPI F r c~. /197: / Total I / hu / T~ta l~ / .l.re1 
F 1 Total Tota l 

• 01 (•l lia) .. 21,I 17 11,1 - ~4. 2 • SI, OS 3,01 O,OZ º· 9S 0,01 

02 (1 • Z) ,. 126,2 H 61,0 - ss 'l - 51 ,66 .... 0,0I 2. 0 o.os 
··03 (Z .. 5) 261 "'·' 195 7SS, a . - 27. 2 - ?6. 26 12. s: O,SO 10.~0 0,31 

º' (S • 10) U6 2.379,3 ?23 1; 169. z . H,6 - Z5 ,64 13,13 l,Zl t:. :3 o.u 
os (10 a 25) 571 10.010,0 ,,. 1. lSS, 3 . 17,0 • U,Si 26,67 S,Ot ZS,9' • , 19 

06 (25 • 50) 311 11.989 .s 33(1 l~.10? , I • s •·• • 0,95 U , H 6,0t U, 1!1 6 . zz 
07 (SO a 100) Ut 1'.516,7 ?06 lS,010,8 • 3,5 • Z,tl 9,2' 7 ,U 11. ~li 

' ' 72 
OI {100 • 200) 15' Zl.173,1 143 19,964 , l - •• s - S, 71 7. 29 10, 76 1 , se 10,26 

09 (lOO a SOO) 107 l2.H3,7 115 sc.au,o • 7,5 • 6,20 S,tlO 16,70 ti , 3(1 P,93 

10 (SOO • 1000) 33 ?C.OSO,C cs 33.15 2 ,6 • 36,C • 37,IC 1, se 12,23 2 . ~~ l ~ . º' 
11 (1000 • 5000) 21 53,111,0 29 57.631,a • 3,6 • 1,51 1, 31 27,00 1 . s~ 29 ,62 

12 (5000 • 10000) 3 zs .oo,s 2 11.090,I . 33 ,3 . 56,39 0,14 12 ,93 (1 , 11 S,70 

13 ( > 10000) o . o . - - . . . . 

T o t a Z.lCl • 196. 7?6 , 1 1.124 19' . 565,Z 
- 1C ·' 

1,10 1011\ 1110\ 10(1\ 

FO~'TES: INCRA e CATI 
0

A classe 01 não pode ser considerada ea 1972 pois os proprietár i os não er111 obri,1dos 1 resl'onder 1c nue.stion! 
rio do ISCA.A ; 

UiZl.A AJEXQ VII- 1 

IÜ lli11&tl AnanJo (1765/1972) - TasanÃo e 11Úatro ela& ;ror rhda4ta 

Ãru Total 
Var i 11çio 1 \'arht!o ~ 1 9 6 s 1 l 9 7 2 

e 1 a • • e • l 9 6 5 1 9 7 2 percen· \ dA a : ' d• ! \ da ! \ da \ d1 
tual d1 1965/ j cllu• 1 classe cluse class. 

1 Freq.1 
Freq. /1972 

1 
/ Total / .hea ; /Total / Ãru 

Freq. Ãrea l.rea F Total 1 F Totll 

01 e- 1 ha) 
~ 

13 8,7 3 2,1 - 76,92 • 7S,86 1,18 0,01 1)': s 0,003 
02 (1 • 2) lC 18,7 4S 60,9 •221,0 •225 , 67 1 , 27 0,02 3,!S O ,OI 

03 (2 • S) 120 U2 ,6 128 02 ,1 • 6 , 6 7 • 1 , 92 1o'9• 0,53 10 , H ~. 65 

º' (5 a 10) 136 1.092,0 153 1.21 7 ,9 • 12,SO • 11 , 53 
12 '' " 1,31 }3 ' A ~ 1,64 

os (10 • 25) %15 •.a5S,6 337 c,53',S • 18,25 . ' 6 ,61 25 , 91 5, 12 28. ~,, 6,U 

06 (25 • SO) 207 7. 596 ·' 118 6.893,6 - 9,18 . 9,26 18 '87 9, ll 16 •A~ 9' S3 
07 (50 • 100) 149 10.685,5 164 11 . 656,0 • 10,1)7 • 9,08 13,51 12. 11 lC . ~1 1$ '77 

ºª (100 • 200) u 12.516,9 17 11.973,6 . 2,25 . •• 3• • , 11 15,01 7 '.' 16' 20 
09 (200 • 500) 66 20 . us,o 50 16.218,S . 24 • 24 - 22.38 6 , 02 2S ,os 4 ' 2: 21,95 

10 (SOO a 1000) ' 5 ~ 311,S s 3,07,7 . 28. 57 • 34,lS 0 , 6• 6,37 1), 0 • , 73 
11 (1000 a 5000) 10. 1C , 7U,O 10 17.367,0 o • 17,79 0,91 17 , 61 O,H 2!. 50 
12 (SOOO • 10000) 1 5,221,0 - . -100,00 -100,00 0,09 6,27 . . 
13 e> 100001 . - - . . . - . . . 
T o t a 1 1097 13.395,3 1170 73.903,9 • 6,6S •11, 31 11)0\ 100\ l ll(I \ 11)0\ 

FO~'TES: INCRA e CATI 

•A. classe 01 nio pode ur considerada 1111 1!172, poh os proprietirio1 ni.o era11 obrirados 1 rul).Onder 10 quutiOI: 
rio do JNCRA. 



TABELA ANEXO VII- I 

Dadoe1 por oategoria dlaeneional, segundo doia oritérioa 

Cr1 t ;r1o de 5õjt do n.1.nero e 7õjt da área 

Categoria& Itapeva Sao Miguel AroanJo 
diaeneionaie 1965 1972 1965 1972 

li Numero doa uta'oeleoimentoa 

A 1297 954 568 666 
B 813 839 511 489 
e u Jl 18 l'i 

TOTAl 2141 1824 1097 1170 
············-· ········-·····-~---··························-························· 

Área doa eatabalec1mentoa 

A 13. 542,1 l 0 .731,1 6.417,6 6. 297,5 
B 104.64 3, 2 11 5.111, 5 51. 694, 2 46.7 41,7 
e 78 .541, 5 68 .722,6 25. 283 , 5 20 . 864,_7 __ . . -

TOTAl 196.726,8 194. 565 , 2 83-395 ,3 7 J .903,9 

Crit,rio de 50% do número e 50J' da área 

NÚJnero doa eeta'oeleoimentoa 

A 1297 954 568 666 
B 760 794 445 439 
e 64 76 84 65 

TOTAl ?1 41 1824 1097 1170 .............. '-·············· .••....••..•.....•••. ············•···· . ................ 
Ãrea doe eeta'oeleoimentoe 

A 13.54 2,1 i o.731,1 6.417,6 6. "97,5 
B ao. 59 2,8 81. 958,9 30.799, 2 30 . 523,2 
e 102. 591,9 101.87 5, 2 46.178, 5 37 . 08), 2 

TOTil 196. 7 26,8 194.565,2 83.395.3 73.903,9 

!:2!!!!• IrCRA e Levantamentos doe dados da CATI. 

TAlll!:L.l ANEXO Vll-J 

"Dados oorrigidoe" da• oahgoriu dimeneionaie 

Critério da 50% do núaaro e 7~ da area 

Categoria 
ltapeva s;o Miguel AroanJo 

1965 1972 Variaç~ 1965 1972 

~li• epro:riaado 1.070, 5 912 -14,8 548, 5 585,0 
1 Ãrea aproxiaada 11.177,2 l0.258,7 - 0, 2 6.197,) 5,531,6 

B ~R• aproximado 1.047,2 885,7 -15,4 530,7 569,1 
Ãraa aproximada 126.531,6 125.937 ,o - 0,5 52.119,5 45.535,5 

o ~li• aproxiaado 23,) 26,3 +1),0 17 ,8 15,9 
Ãraa aproximada 59.018,0 58 .)69 , 6 - 1,1 , 5.013 , 6 22.111, 2 ............•.•....• ............. ·········-······················································· 

Orit,rio da 5~ do nú.aro • 5°" da ~aa 

1 ~Jt aproximado 1.070,5 912 -14,8 
hea aproxiaada 11.177,2 10. 258,7 - 0,2 

B ~ R' aproxiaado 1.009,1 839,4 -16,8 
Ãraa aproximada 87.186,2 87.017,9 - 0,2 

e p1• aproxiaado 61,4 72,6 +18,3 
Ãr•a aproximada 98.)6),4 97.262,6 - l,l 

!Q!!!I Dado• do IRCRA a da CATI 

Oba•rYac;o1 reorganiaa9~ doa dado• Ct. propoeto C&BOR, 1972 
Dado• o'-aioo• na TABl:L.l .UIKXO VII-L 

548,5 585,0 
6.197,3 5.531,6 

472,7 521,7 
35.500,4 31.420,4 

75,8 63,4 
41.697,7 36.952,0 

Varieç;o 

+ 6,65 
-10, 74 

+ 7,24 
-1 2,73 

-10,67 
-11,38 . ................ 
- 6,65 
-10,74 

+10,37 
-ll,49 

-16,36 
-11,38 



uuu .&lllllD Tll~ 

ITAP&YA (1'72) - O rerlOt"esta .... to por cl• .. •• de ta .. nho 

t: .. ir.. l'enajd.de 
Claeeea 

Freq, 1re• Tot•l 
Freq. 

t rfl'BS ~"" 
" d • Fr•~ . p • ...U./ Ene•lfptua Pina a Aeáci• Refloreatemeato lteflor.daa 

J)enl!l ldade 

d• ta.anho 
dH 

das Pro- Propri.! 
Propriedi. ~• "' 

ttaa rrnpr ic M -Wtal. 
Proprle- de 'teflor. 

httt•ree 
propri! ,riedade• dade!I 

Reflnr f' &t. 
d1ufes Yfe .. - àaa PNp. 

?"ée r;~ Pé.a P:a 
1 

Creo d ade a de Cl••-
dadea Reflor. florest. 

Reri. 
ae. 

01 (-1 lia) 17 11.8 - - - .- - - - - - - -
02 (1 • 2) 45 61,0 -. - - - - - - - - - -
03 (2 • 5) 195 735,8 :s 10,e 1,51 1,4.7 810 " - 818 0,41 o,03 9,.90 
04 (5 • 10) 223 1. 769,2 2 13,2 0,90 0,75 104 - - 104 0,05 o,oo '°•ºº 
05 (10 • 25) 474 8.153,:S 17 301,5 3,59 3,70 51.433 1 - 51.434 25,72 o,oo 0,90) 
06 (25 • 50.) 330 12.102,8 18 645,2 5,45 5,33 240, !62 500 - 240.160 120,118 0,19 -
07 (50 • 100) :!06 15.010,8 16 1.241,9 7 ,77 8,27 532.995 120.000 - 1152,995 328, 50 0,211 0,02 

o8Cioo • 200) 143 19.964,3 12 1.773,7 8,39 8,8:8 50.320 853.003 60.000 983.323 481 ,66 0,27 0,02 _ 

09(200 • 500) 115 34.881,0 27 !1.730,2 23,48 25,03 7.110.470 3. 957. 540 400.000 11.468.010 5.731,00 O,tHI 0,16 

10(500 • 1000) 45 33.152,6 21 15•8G3,5 46,67 47,85 8.493.960 6.432.:'165 - 14.9211.325 7.463,16 0,47 0,23 

11 ( lO(I) • 5000) 29 57.631,8 19 36.781,n 65,52 63,82 6.917.000 27.449.957 - 34.368.957 17.183,48 . 0,47 0,30 

12(5000 e lOO<D~ 11.090,8 so,oo 45,45 215,640 5.085.736 5.301.376 2.1150,69 0,53 0,21 

Totel 1.824 194.565,2 13'6 36,18 23.612.8!)4 43~ 89f',l;JO 460.000 117. 971. 504 0,48 0,17 

T .\!!EU aD> Tll_. 

sXc !!lGUEL A.RCARJO (1972) - O reflore•t••.-ntr por ~l11e~e• de ta .. nho 

1 ~re3 Total 
FTeq. ~ Freq . dP e ,- ,.a ' re il T!! DerH•ilT.de Deal! • rl e 

Cl•! Fre1ue.2 rlos . {re11 To te l da~ 
Propried11~eor; 

t•l d"s r'r ci p. Eurel ipte ll! Plnue Total de Reflor••tamento 
llefl. dU 'lef! . dR 

eia 1 du 
rropr. Propried;irte~ -: e!l ore i:; t / 

1 

!"roprie- tre" "Y'n-... Propriedades ';1ef!o- Refl or r c:.t .,, d.a& :!c!J o rP t! t,! ~ rea Tn tal 

i Péa Péa Pée lree d•de,. re t•l de 
! reet. 4ae d a& pror. r i ed. floreet7 C"'\lllf>Se 

01 3 :?.J 

o~ 45 60,9 6 8,1 13,33 l:l, 30 3.600 3.600 l,eo 0,22 0,03 

o:i 121! 48:?,l 17 66,6 n,2t1 13,!J 19.370 55 19.425 9,71. n.15 0.02 

04 153 1.217,9 16 l::!J . 7 . 10,41\ 9,99 39.050 39. 050 19,53 0,111 0,02 

05 337 4.534,:S . 39 728,l 11, 57 15,06 111.640 1.371 Jl3.0J1 56,51 0,08 0,01 

06 1R8 6.1'93,6 27 1.013,4 14,36 14,70 122.:560 122.:560 61,28 O,Otl 0,01 

07 164 11.6:!6 ,o 29 2.Ô93, 7 l7,6S 17,96 479.400 6.llO 41!5. :Sl o 242, 711 0,12 o,02 

08 11'7 11 .173,6 16 2.rn,;, 18,39 11',1! :?:55.600 2:1:1.F.00 12'1!,80 O,Otl 0,01 

09 50 16.218,5 26 e.935,9 52,00 !5~,10 J ,:?31 .140 85.8CO l.316.94Q 1158,47 0,07 o,04 

10 5 3.4!17,7 3- 2.:?fi6,l 60,00 64,7!) .. 50,000 15.000 9115 . 000 482,SC 0,21 0,14 

11 10 17.367,0 ~ 1:5.490,0 80,00 77,6P 4.842 .. 121 4.84:?.4:?1 2.4:?1,21 o,.1e U,14 

Total 1.170 73.903,9 11'7 30.900,1' J~,98 41,Bl 8,()54 . 71!1 lM.:!36 B.163,117 4.081,57 0,13 o,01! 

!!!!!!..• l.9YuU.•to 4• 4ac1g • u. ecr. 



T ABILl D!:lll nl-& 

Ha;>na - Variaç;., 4a Oc11paç;.. - 1965/197 2 
a:1ac&O Pa•tarn• ari ayao 

e l a • • • • " d'" c-.. 1 1955 1972 da área 
.u-.. ba .u-.. ba 

01 -1 ba ,2 + 2,2 ,9 -59. 9,9 4, -50,5 • • • -5 • ' 
l • 2 • 3,6 9,1 24,1 +164,84 35,1 9,3 -73. 5 o -100,0 50,5 37,02 -26,69 

02 º•º .. 
03~ 2 a5) 23, 2 58,:U .151,34 151 , l 235,4 •55. 79 418,2 219,2 -47 , 6 5,6 -69,l 610,6 518,49 -15,119 
04 5 • 10) 18,6 126,05 .. 571 ,69 427 , 8 500,7 +17,04 941,8 544,3 -42,2 1,2 -78,0 l.42l.,O l.178, ál -17,06 

05 (10 • 25~ 304,3 791, 72 +160, 18 2250,3 2344,1 + 4,17 2783,0 2096, 3 -24,7 91,2 22,8 -75,0 5.4ál,8 5.254,90 - 3, 20 
06(25 •50 400,1 1249 , 78 +212, 37 3456,0 3986,2 +15 , 34 2697,9 2259,8 -16,2 56.9 39,8 -30,l 6.610, 9 7 .535,59 +13, 99 
07 (50 • 100) 674,0 2043,70 +203,22 490c3 ,) 6017, 7 +22, 60 1999,5 2166, 0 • 8,3 269,0 20,7 -92,3 7.850,8 10.2148,10 +30,54 
06 (100 • 200 ~ 1183,7 3232, 46 .. 173, 08 7622,7 8101,8 • 6,29 21105,1 2688,9 - 4, 1 236,6 16,3 -93,l U.848, l u.039,48 +l8,5C 
()<) (200. 500 3589,0 10163,80 .. 183,19 12184, 7 14534, 5 +19,:ifl 3395, 2 3108,l - 8,5 557,0 10,4 -98,1 19·7~9 ;!f.816,83 +41,02 
10 ( 500 • 1000) 1 3640,8 11133,16 ... 205, 7~ 9606,2 11745,9 +22,31 2289,8 2523,3 +10,2 12!'! ,8 56,8 -95,6 16.828 , 6 25.462,20 +51,30 
ll ( 1000 • 5000) 1 7358,4 2367 5, 18 .. 221 , 74 21785,8 15776, 7. -21,58 2759,9 307 0, 7 +11,3 2'4,1 20,1 -91,8 32.148,2 42.542,68 +32,33 
u ( 5o:io • 10000) 29 ~6,0 5433, 69 ... ôJ, ô2 17481, 5 3635, 0 -79,21 709 , 0 '~º' º -66,l 1, 0 o -100,0 2]..147,5 9.306,69 -55,98 
13 ( > 10000) 

TOTAL 1 20148 ,l 57911,65 .. 187 , 42 79885, 7 66906,0 -16,25 208« ,4 18930,8 - 9,2 21105,7 199,8 -92,9 23.683,8 143.948, 26 +l 6,3B 

!S!!,!• IllC.U e d.ado• lnanta.:l.aa 11& C~TI. 

TABELA A~XO VII-N 

São Miguel Arcanjo - Variação d a Ocup ação. 1965- 1972 

Mata"' + Ref l orP!õitamento Variação 7~ PaAt32"l•ns Variação % Culturas Temnorárias Variação % Cu1tu ras Pe rmanente!CI. Var iação- % Terras Ocun adas Variação % 
e L A s s E s 1965 1972 da Área 1965 1972 da Área 1965 1972 da Área 1965 1972 da Ár e a 1965 197 2 da Área 

Área h a Área ha l Q6;/1Q72 Area ha Área ha lQ6; / 1q~2 Área ha Área ha 1 Q6;/1Q7 2 Área ba Área ba 196;/1972 Área ha Área ba 196~/1972 
0 1 ( - 1 hal O,ó o - 100,00 O, l - - 100,00 2,0 O,ó - 70,0 1,2 - - 100,00 J,9 0,6 - 8~,61 
02(1 - 2 o 3 , 00 + )00,00 l , ~ 12,8 + 966,66 5,3 11,7 + 1 20,7 - 1 ,7 - 6,5 29 , 2 + 349 , 23 
03! 2 - 5 10,8 2) , 2 1 + 11 4,91 67 , 2 177,8 + 164 , 58 107 , 4 100,5 - 6,4 15,9 2,5 - 84 , 27 20 1 , J J04,0 + 51,02 º" 5 - 10) 9 , 6 88,2J + 819,06 223, l 375,2 + 68, 1 7 265,3 256. 5 - 3 .J 40,l 20,7 - 48,38 5J8 . l 740,6 .. J7,6J 
0 5( 10 - 25l 197 . 3 592 ,81 + 200, 46 107 2 , 0 1840, 1 + 71,6 5 1134, l 1646 ,7 + 45 , 2 112,4 148,9 + J2,lt7 2515, 8 4228,5 + 68 , 08 
06(25 - 50 353 . 3 621,88 + 76,02 2537,9 2615,4 + 3,05 1 265 ,1 1442 , 8 + 14,o 253 , 3 57,6 - 77 , 26 440 9,6 4737 , 7 + 7 , 44 
07 (50 - 100) 655 , 1 951, 26 + 45,21 3681 , 9 5896,2 + 60 , 1 4 1525,4 1697 , 0 + 11, 2 181 , 7 62 ,7 - 6 5,49 60 44, l 8607,2 + 42,41 
08( 100 - 200 l 8?.0 , 6 984 , 10 + 19,92 5791 ,l 6290,2 + 8 , 62 1638,2 1341 , 3 - 1 8 ,1 1 J6 , 7 31 ,0 - 77,32 8386,6 8646,6 + J , 10 
09poo - 500 2088,l 2175 , 77 + 4,20 9ó89,2 8141,6 - 15,97 22 16,1 2J l ),) . 4,4 385 , 2 168,J - 56, )O j 14378 ,.6 12799,0 - 10,98 
10 500 - 1000) 263,7 . 689 , 50 + 161 ,47 19Jl , l 1098,J - 4J, 1 2 580,3 463,8 - 20 ,0 236 , 2 lJ , 6 - 94, 2 4 I 30 1.1,) 2265 , 2 - 24,78 
11( 1000- 5000) 2914, - 3017,81 + J,56 4567,5 5320,0 + 16,47 1912,5 1730,0 - 9.5 664 , 4 1,5 - 99, 7 7 1 0058 , 6 1 0069,3 + 0, 11 
12( 5000- 10000) J l 2 , :J - - 100,00 1680,5 - - 100 , 00 - - - - - - 1 992 , 8 - - 100 , 00 
13 ( 10000 ) o - - - - - - - - - - - - - ·-
TO TA L 7625,6 9147,56 + 19,96 31242,8 31 767,6 + 1 , 68 10651,7 11004 , 2 + 3.J 20 27 , l 508,5 - 74 , 91 51547,2 52427,9 + 1 , 71 

~: INCRA e d ados levantados na CATJ 



TABELA V 11-0 

POSSE OAS PROPRIEDADES REFLORESTAOAS EM ITAPEVA 

1933 
1934 
1935 
1936 
1937 
1938 
1939 

Sub-total 

1940 
1941 

1942 
1943 
1944 
1945 
1946 
1947 
1948 
1949 

O S E 

_________ A_N __ T_r_a _o ____ P_R_O p R 1 E T -~----·· N o o p R o p R 1 E T Ã R 1 o 
PROPRIEDADE LOCAL REsrorNCIA p R o F 1 s s ~ o LOCAL RESrorNCIA p R o F 1 s s • o ----,-----------· ·---------------

A D 1 N SN N SN 
el! Ã PTE~ Ã PTEÃ 
l!M

1 
T TÃFOT R!'.eor T ICFOT RECO T r a 1Ru A rRu 

SN o Roeº MeNcº Roeº MCNe o 
eUUT p ar lfjDOT p OT Ã 1 Do T 

A~IA EERsA ~R::A ER:A ~=:: A 

o j{ L y A A T o A ~ I L -~ A A I L ______ º __ A _LJ_ ____ ~ 

4 

2 

1 . 
1' 

1 

4 

4 

3 

2 

3 

2 

1 

2 

4 

2 

1 
4 

4 

2 

1 1 1 1 ·1 l 

3 

3 

2 

2 

4 
2 

1 

4 

4 

3 

2 

2 

2 

1 j 

- . 
2 2 - . 

- . 
2 

2 - . 
2 1 • 

- . 
- . 

Sub-tot1l 21 21 15 

5 

4 2 21 - 16 21 9 

4 

15 

' 4 

2 8 3 2 • 15 

a 
4 
3 

1950 
1951 
1952 
1953 
1954 
1955 
1958 
1957 
1958 
1959 

4 

10 

2 
13 

2 

2 
5 

• 

11 
3 

5 
13 

2 
3 

3 
1 

10 

Sub-toul .49 a 3 eo 

1960 
1981 

1962 
1963 
1964 
1965 
1966 
1967 
1968 
1969 

6 
8 2 
2 

e ' 
l 

e 
1 2 

13 

10 
20 4 

e 
10 

2 
1 
9 
8 

20 
12 

24 

Sub-to ti 1 83 22 - 105 

1970 
1971 
1972 
1973 

9 3 12 
12 2 14 
9 8 17 
9 2 1-4 

Sub-tot1l 39 16 2 57 

TOTAL 198 47 5 250 

6 
1 3 11 

3 
13 

4 

13 
3 
4 

3 

1 
10 e 

40 1s e u 
6 

e 3 

1 1 
1 
e z 
3 z 2 
2 5 

4 - 15 
5 z 5 
4 - 20 

e 
10 

2 
1 

• 
8 

1 
20 
12 
24 

44 • 53 3 105 

2 
5 
8 
9 

9 
8 

8 
7 

24 3 31 

12 
14 
17 
16 

5t 

128 10 103 14 255 

Fonte: Pesquise de docu•entos no C1d11tro de l•Õve1s 
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1ABELA V 11-0 (continuação) 
POSSE DAS PROPRIEDADES REFLORESTADAS EM ITAPEVA - NOVO PROPRIETÃRIO 

1 T A P E V A 
p R 1 M Ã R 1 o E R C 1 Ã R 1 o S E C U N D Ã R 1 o N Ã O CONSTA --------·--·-------·------------- ··--- -- -C A P 1 T A L C A P 1 T A L C A P 1 T A L C A P 1 T A L -------

LR lu LV FR Fu FV HC TOTAL LR Lu LV FR Fu FY NC TOTAL LR Lu L V _ _F_I!_ ~-~-~ _!_Q~lo__!:!_..!:_1!._J,!.-f!l_~V- _N_l'._1.QI_A L 
1933 1 -
1934 

1935 

1936 

1937 

1938 

1939 

hb· to ta 1 

1940 

1941 

1942 

1943 

1944 

1945 

1946 2 -
1947 1 -
1948 

1949 1 -
h b-total 5 -

1950 1 - 2 
1951 

1952 1 -
1953 

1954 1 -
1955 

1956 

1957 

1958 

1959 

llb-toll 1 4 3 -

1960 
1961 l 

1962 

1963 

1964 2 1 -
1965 

1966 

1967 - 1 

1968 1 -
1969 - 1 

•~·to til 2 2 2 2 6 

1970 

1971 

1972 2 
1973 

.. -toll1 2 3 

TOTAL 5 5 17 12 2 18 8 11 8 10 

••h: pesquisa dt documentos no Cartório dt lmÕvth 



TABELA Yll·O (contlnu1çio) 
POSSE DAS PROPRIEDADES REFLORESTADAS EM ITAPEVA · NOVO PROPRIETÃRIO 

D A Ã R E A 
P 1l 1 M Ã R 1 O T E R C 1 Ã R 1 O s ECUNDÃRI o " Ã o c O N S T A 
CAPITAL C A P 1 T A L CAPITA C A P 1 T A L 

LR Lu LY FR Fu FY NC TOTAL LR LU lV FR Fu FV NC TOTAL LR Lu LV FR Fu FV NC TOTAL LR Lu LV FR Fu FV NC TOTAL 
1933 
1934 .-
1935 
19h 
1937 
1938 
1939 -

Sub-tohl 

1940 
1941 
1942 
1943 
1944 
1945 
1946 
1947 
1948 
1949 

Sub-total 

1950 
1951 
1952 
1953 
1954 
1955 - 1 
1956 1 
1957 2 2 
1958 
1959 

Sub- to ti 1 

1960 
1961 ·-
1962 
1963 
1964 
1965 
1966 
1967 
1968 
1969 

Sub-to ta 1 2 

1970 
1971 
1972 1 2 
1973 

Sub-total - 2 3 ., 
TOTAL 5 10 15 

Fonte: Pesquh1 dt docu•tnto1 no C1rtórlo dt l•Õvth 



TÀBELA Yll·O ( cont 1 nuaçio) 
POSSE DAS PROPRIEDADES REFLORESTADAS EH ITAPEVA • NOVO PROPRIETÃRIO 

D E F O R A 
P R 1 H li R 1 O T E R C 1 • R 1 o E C U N D li R 1 o " Ã o e O N S T A 
CAPITAL C A P 1 T A L C A P 1 T A L C A P 1 T A L 

LR Lu LV FR Fu FV NC TOTAL LR Lu LV FR F11 FV NC TOTAL LR Lu LV FR Fu FV NC TOTAL LR Lu LV FR Fu FY NC TOTAL 
1933 - - - -
1934 - - - -
1935, 
1936 

1937 
1938 - - - - - -- - - - - - - -
1939 

Sub-total - - - - - -
1940 
1941 - 1 
1942 

1943 

1944 - - - -
1945 - - - -
1946 - - - -
1947 - - - -
1948 - - - -
1949 - - - -

Sub-to ta 1 - 3 - - 1 

1950 - 2 

1951 - 2 2 

1952 1 

1953 - - - -
1954 - - - - - - - - - -
1955 
1956 - 1 

1957 - - 1 - - - -
1958 

1959 - - - - - - - -
.Sub-to ta 1 - - 2 - 2 4 - - - 7 - - - - - - 2 

1960 - - - - 3 - 3 - - - - - - -
19&1 - - 2 - 2 - - - - 3 - - - -
1962 - 2 - 2 

1963 1 2 -
1964 - 1 - - 2 2 

1965 - 2 - - - - - -
1966 - - - - - 3 3 

1967 6 - - - - 9 10 

1968 2 - 3 2 - 5 1 2 

1969 2 - 3 - 4 - - 4 

Sub-to ta 1 2 2 - 14 10 - 24 17 12 - 29 

1970 4 1 - - 4 - 4 

1971 - 2 3 - 3 2 - 5 - - - - - -
1972 - - 2 2 4 • - 4 - - - - 1 2 

1973 - 3 - 3 5 5 - ~ -
Sub-tota 1 - 3 4 - - 11 12 13 2 - 15 - 3 4 

TOTAL - 2 5 6 - 13 - - 31 11 2 44 - 39 14 - 53 - 1 - 6 7 

Fonte: Puquha de documentq1 no Cartório de l•Õvah 



T~ .uDD nI-f' 
IT.APBU. - i;!Allll> lllS:llO Jlà ORI a.& J)O C.IPIT.U. llOB •ovos P:mPlll!.bIOS 

p o 
L 

.... o • Cçital 

. L• lD LV JÍ ru TV I'( T 

1933 
1934 
1935 
1936 l 1 
1937 
1938 l l 

lº'º 
Sllb-W"OM • 2 

1940 . l 1 2 
1941 
1942 
1943 . 
1944 . 
1945 1 

1946 
1947 
1948 
11)" 

Sub-w~ • l 1 2 

1950 1 l 
1951 1 1 
1952 1 1 
1953 1 l 
1954 
1955 
1956 
1957 
1958 
1959 1 l 

s..b-w~ 1 1 .l i ' 1960 l l 
19'1 1 1 2 
1962 
1963 l 1 
1964 1 1 1 3 
1965 l 1 
1966 1 l 
1967 
1968 1 l 1 3 
1969 -
Sllb-wtal - 3 2 2 

i 
2 1 2 12 

1970 - l 4 5 
1971 l l 2 
1972 
1973 l l l 3 -
Sob-iotal • 1 2 3 4 10 

i 

'l'O'f.U. ·6 5 2 5 6 7 31 

.lbmiaçÕea1 LS • looal l"lll'o.l. 
LS • looal urbano 
LV • looal 't'iacule4o à 1D4lieiria 

4• oelulo" a/ou. papel 

TAA .. .uuu.0 

CapHoJ. 

LI! lD LT PI ru PV IC 
1 

1 
l 1 

l 
l 
l 

2 
1 
l 
1 

5 3 

1 2 

1 
l 1 

l 

l 

.l j 2 2 

1 
2 
2 
1 

l 2 
2 

1 1 6 
l 3 2 
1 1 1 2 

3 2 14 10 l 

4 
2 1 

1 l 2 
3 1 

l 1 11 l l 

l 13 3 31 ll 4 

n - 4• tora, l"IU'al 
:nJ • 4e fora, urbano 
PV • 4! fora, Tilull&lado •c---ia 

!2!!!• Pnquiea 4e 4o~a - ~- 4a l8Óftia. 

T 
l 

1 
2 

l 
l 
1 

2 
l 
l 
l 

8 

3 

l 
2 
1 

l 

o 

1 
2 
2 
1 
3 
2 

8 
6 
5 

30 

4 
3 
4 
4 

15 

63 

SEl:UB.iWU.O ~ ............. 
CçiioJ. Cçi"OM toT.jL 

LB lD LT PI ru PV se T J.B w L'J n 1U " se T .. l 
1 l 1 

1 1 1 
l 

-
l 
l 

1 l 2 6 

1 l 3 
l l 2 

l 
1 1 2 --1 l 3 

l l 2 
l 
1 

1 l l 3 2 2 15 

2 2 6 
3 3 4 
l l 3 

3 
l l 2 
l l 2 2 3 
2 2 1 1 3 
3 3 3 
2 2 3 

l 3 4 5 
.l .li> i·1 5 5 35 

1 3 4 6 
2 3 5 9 

2 
2 2 1 1 5 

1 l l 1 8 
1 l JI 1 1 6 

4 4 1 1 6 
1 1 9 l 12 20 
l 1 1 3 12 

1 4 '5 10 

5 2 18 12 l )8 l 3 4 84 

2 2 11 
3 2 5 1 1 11 

l 1 5 7 1 1 2 4 15 
5 5 2 2 14 

l l 15 2 19 1 l 5 7 51 

8 5 51 14 1 19 1 1 1 14 18 191 

O'beitrnsao• no ia:w for• e11Clareci4oa o• -~ • que 118! ooinoicltu o D!!_ 
•,t:ro 4a anUco• •-4• ~· ~aiã:rio• • o -aro 4a vanea-
90H ateiaad&a. •ao laã ooiuo14aac1& - aainia 4oa 0980•,o que 
~ ola:ro qu.ui4o .. ooll814va a ÇM4e -Va9a0 4a pro
p:rieUA• ooorr1.4a. 



T.&S&& Af'l'E xo vu. Q 

rllllUS cca PliOJ.ll'OS PBOTOCOl.AIXlS Da llrl.OUS'f.alUnO •o llrlf/SNJ PAl1IIJ - 1967 a l97J 

Cap~ Boniw I~paUD1- I~ s;., lllpel .&rouJo 

;; . . . rr<> J! .a.r .. doa rro.J• ~&rea d.o• Pro.la area elo• ProJ~ &.rea d.o• rro~ ~•doa Pro.)• .area d.o• Pro.)• h .. d.o• Prol_! Araa doa 
to• projeto• w.- p:roje\oa toa - projeio1 w~ proj•to• w• projaioa :t:i.: proJ•W- :t:i: P(i:f9 wa proj•'to• 
alal>c (Ba) ela~ que U9- alabo (Ba) ela que ex.- ela'bo (lia) ;ua U9- ela'bo 

~i:r-:ra4o• :ra4o -~) radoT ndoT cure) :ra4oT ralloT 
:rodo• rad.oi au.'tou~ ...: 

l ~olplao Cl.lsa.ir 7 12.146,3 - - 4 2.574,I - - 4 926,1 - -
2 uro.W.-Aero!'otosr••\ria Sul d.o Brasil :..t.4.a. 1 446,0 - -
3 l.gro-Faator1l lacentivoe_S/ .l 2 309,6 2 309,6 5 242,0 5 242,0 
4 .&.cropna-C•·• laplant.aço•a ~{colu .I.t.4.a. 6 296,4 6 296,4 3 350,9 3 350,9 2 208,2 2 208,2 
5 ..Agroplatl Plan•J•ento àgr{cola L'tcia. 2 1.016,' 2 1.016,5 l 161,6 - -
~ Ant.onio Sil•a d.• Ãla•id.a l 135,0 l 135,0 
7 Udrubal s11 .. 1ra 41 .. • l 464,6 l 464,6 
s Caapo Uapo Plor-'\al !.t4a. 2 469,0 2 469,0 
9 Carloa Joeé Jolia Jenaea • Antollio S.'"9t1na 

da L.1aa l 50, - -
10 O::ia.~lor-t&l P.W.1ai.. l 840,0 1 840,0 
ll Cia.aérioa d.o ~ ele .tctlor .. i..aeato l 362,9 1 362,9 
1 2 C.e:rcial Jur1 'ti de .la.flor••i.•en io l 20,0 l 20,0 
13 Coaércio Pailiata d.e .ictloreai.aaento 1 14,0 l 14,0 
14 Coad.ecrar l.t.cla.. S.C • .&da.Coaa.Pl&11.aJuento 1 l 636,4 1 636,4 
15 Correia ele Arl'Wla ~a Agr'OaÔmoa 110-

J"M'\al l.'td.a. 2 250,6 2 250,6 
16 àpreaa .&&r:Ícola !andeiran1.ea l.t.d.a. l l.440,c - -
l7 &agro Ba!'loreatuento • Comércio Ltct.a. 2 20,0 2 20,0 
16 - l 60,6 l 60,6 
19 Uerpa l ;n,o - -
20 Fasmuia Pal.9•iraa ÃÇ'G-Pacuária lndu•trial Ltd• l 606,0 l 606,0 
21 !'as•nda Rai.airu do :aical"d.o S/1. l 404,0 1 404,0 
22 Plori.a - ~loreei...a'to ln~ad.o s/~ 2 845,5 2 845,5 
23 Gabriel .&çÍcola a c .. llrCial l.tda. 1 489,51 l 489,5 
2' Q:U ber'\o Flé:rto Sou.&& San'baàter l 121,: - -
25 ~:.inio Ia,gai l 2'2, - -

121 26 1 tapn-a !'lore•i.al Ltda. l 204, 0 l 204,0 2 l;n, 2 121 ', . 4.625,1 10 4.717,s 7 2.712,1 7 2. 1'12,l 
2i Ii.ai:; i mi• ie1'lore•t.:•to ; Utonio SilTa d.e 

&.laeicla l 1!5,5 l 165,5 
2Õ X.~oel .iai•uado Qu..ilhH•• 3 312, 0 - -
29 ll&nto Verde B~lore•i.adora • Co.arcial l.1.da. 3 77,2 3 77,2 
30 Jlaria .&par•cida da Tolecio &rruda Kuroel l 220,0 - -
31 aúi.ao Al •ar•& l 135,3 - -
32 !iloYa Floreei.a S.C.de &•!loreat.aaa.ato L'\à.a. l - l 626,o 
33 oi. 'to .Mnl•• to •ill1 Selai d t l 626,c - - ; l 320,0 - -
~ Par-Planej•ent.o ~cola • i.e!'loreaiuen\o 

S/C !.tá.a. 3 1.509,0 - -
35 Finara Ba.rlor-\amento • Mlainiatraçào s/ .l l 414,0 l 414,0 
36 Pi..nhoplan - Ticmca Comercial d.• hflor••'t!. 

1 
••t.o L'tcla. 4 6ó,I 4 68,6 

37 Piaue Jllan .. tlorea'taãora L\d.a .. l 301,3 - -
36 Planibraa - :cmércio a Plan•j•ento l'lor••t.ai.• 4 123,9 - -
39 PlaD'&ar-Elaa•J••W TiCDico Ml.aia.1atrat1TO d.e 

.A:ti rtdad... iu.raia S.C.. .L tÀ.a• 73 J.4.435,4 71 14.111,1 4 248,4 4 24ó,4 
40 Poll&&l W Ae.flor••t..mento l..t.cla. 3 l.111,5 l l.lll,5 
41 Prado • aw.ba LW.. l 35,2 - - l 171,0 l 171,0 
42 Prado SooiKde Téom.ca da R•!lor-'t••iito S/ A l 50 ,5 - - 10 2.102,5 6 l.379,e 
43 P.roaq\.Ú - Projetoa, Plaa.ej .. aa.t:o • P.-qW.eaa 

LW.a. 3 221,5 l 85,5 
44 ••.flor - Soc1Mad.e d.e Ba'f'lorea'taaaa.to L'\.d.a. l 89,0 l 89,0 l l.000,C l 1.000,0 l 560,0 l 560,0 
45 le!loraa'\ad.ora Karqu•• S/ 4 12 2.606,2 12 2.606, 2 
46 B.e.floree'tadora m:_ L'id&. 2 3114,3 2 384,3 
47 b!'lore•"-•'&o S.o Caei..no-Boc.d• b:floree-

t.aaento L tã.a. l 135,C 1 135,0 
46 ~apl-Uo C..e:rcial hplOll !.tá.a. s.c. 6 604,C 6 604,0 
49 s/ ~ .&ço-IJ>dunrial Elclo:rado 4 i.002. 4 1.002,3 2 454-,a 2 454,6 
50 Sergio Pai Ta d.e Paul.a 2 352,0 - -
51 Sopi1C1• - Soe : .,Ceda Jt.floreatad.ora .Ltda .. 3 110,2 3 110,2 
52 Técnica Plore•'t&l S/ J. 5 449,c - l 54,c l 54,0 
53 Tapar - Ticmioa P-11S\a 4• a..rloreai..ao'&o 9 2.216,7 9 2. 218, 7 

L'4a. 
54 Tol41. B:~lor••'lM•n'to • ~ • Li.eia. 2 757,0 - -
55 Tropioal S/ 4 d.a ie.flora•t..a•nto L\.da. l 604,C l 604,0 
56 Oni:flora l 460,0 l 480,0 
57 1Jn1plan - Planej•eaw o ~1& liu.:ral 

!.tá.a. l 42,4 - -
56 'falia ...... a~ LW... 2 172.~ 2 172,4 
59 Vood - Sooi.o...d.• l'aul1at. 4• ~loraai.a.ea.i.o 4 235,2 4 235,2 



Anexo VII-A 

a) Oficio do rrefei to Mtmicipal publicado na ~'olha 
de Silo Miguel A.t·cRnjo em 5 de julho de 1973. 

11 de junho de 1973 

Senhor Governador 

Através deste, vimos a presença de Vossa Excel~n
cia, a fim de solicitar seja demarcada área destinada ao 
reflorestamento em nosso município. 

Silo Miguel Arcanjo, possui a área de 41.000 alque!_ 
res, e atualmente, encontra-se reflorestada ou em reflore! 
tamento uma área aproximada de 12.000 alqueires, o que e
quivale a quase JO;i da área do município. 

e motivo da prose11te aolici to.çno pr•rnde-ue uo fato 
de que Silo Miguel ArcHnjo á ·..una re(',i rlo propícia a frutkaj, 
tura de climH temperndo, destacando-se o cul tivo do uvas 
fin as, tipo "lt ,~li u", e agricultura, dt! s tac und o-ae o cult,!. 
vo da batatinha. Tais culturas neceaoit.am de torras de boa 
qualidade, atualmente estas vem. oendo reflorestas. 

O reflorestamento vem causando sários problemas s2 
ciais, pois as famílias que trabalharam, quando findo o 
mesmo, encontram-oe automaticamente dese mpreeadas, e, como 
as planta9nes de batata estilo diminuindo, estas famílias 
emigram ou tornam-se indigentes, o que causaria mais pro
blemao ainda. 

Como Silo Miguel Arcanjo nllo possui energia elátri
ca sui'iciente para ind11atrias, asf~to, e mesmo os rios 
existentes silo pequenos, também silo a cabeceira do Jurumi
rim, a madeira nllo poderá ser industrializada no Município, 
para o aproveitamento da mllo-de-obra. 

Portanto, contamos com o elevado espírito de Jus
tiça do Governo de Vossa Excel~ncia, para a soluçllo deste 

problema que vem preocupando nossa administraçllo. 

Certos da atençllo de Vossa Excel8ncia aproveita
mos o ensejo para apresentar noaoos protestos de estima 
e considera9llo. 11 

b) Nota publicada no jornal "0 Estado de Silo Pa:!! 
lo" em 2 de agosto de 1974 sob o t!tulo1 "Reflorestamen
to só prejudica município". 

"As autoridades e agricultores, particularmente 
produtores de uvas de São Lliguel Arcanjo, estio oonvenc! 
doa de que o município somente perdeu com a prática do 
reflorestamento, que se fez· de maneira indiscriminada e 
que comprometeu a maior parte das áreas agricultáveis 
Todos estio seriamente preocupados COLI o futuro de Silo 
Miguel Arcanjo. 

O problema surgiu M. menos de sete e.nos. O mun! 
o!pio, antilo considerado área prioritária de refloresta.;_ 
mento atraiu numerosos industriais que começaram a adqui
rir tsrras para plantar eucaliptos, aproveitando os in
centivos fiscais concedidos pelo governo, para essa ativ! 
dada. Grandes e pequenas propriedades foram vendidas a 
preços compensadores na dpoca e transformadas em áreas de 
reflorestamento. Escolherrun-se exatamente as terras mais 
apropriadas para a agricultura, como as dos bairros de e~ 
pela de S!lo Roque, Turvo da La,;oa e Fazenda . Agropecuária. 
Em conseqtHh1cia, a pro.duç!lo acrícolu, antes expressiva,e.!!. 
tá hoje bastante reduzida". 



TA PEVA PROJETOS 
VÍNCULOS 

DE REFLORESTAMENTO ANEXO Vll·B 

ELAIORAÇAO 

'"rAZINMPÃLH'1iAAi Ã&.io, 
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L, _____________ .J 
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CAP:Í'lU LO VIII 

O SETOR CEWLOSE RO BRASIL 

l. A atual pelftica econômica do setor 

• 
Ao abordar a celulose no Brasil, Tamos partir de 

A 

colocações de politica eeooomica, consubstanciadas na de-
ci1ão goTernamental de tornar o pa!s um exportador deste 
prod~to. 

Em 1973 o BNDE já havia de tinido um montante de 
prod.uç ão que se base ava na demanda do mercado externo. O 
Programa Racional de Papel e Celulose, feito por um Grupo 
de Trabalho instituído pelo Conselho de Desenvolvimento 

A • 

Economieo, em 1974, manteve a diretriz de ampliaçao, ten-
do em Tista as projeções de consumo interno, assim como 
as metas de exportação, em primeiro lugar da celulose e, 
JlUJlla outra etapa, de papel. 

O Programa é, em todos seus aspectos, uma respoi 
' - " ... ta positiva as pro~osiçoes que fazem diferentes orgaos 1,a 

ternacionais, como a FAO, a OECD e outros mais. Partin
do do princípio básico das condições ecológicas especial
mente tavoráveis para o rápido crescimento das florestas, 
refere-se às grandes disponibilidades em terras, à abun
dância de mão-de-obra, ao plantio que já está sendo feito 
e estabelece metas e propÕe diretriz polÍtica para as ~ 
cias governamentais e para o setor privado. 

Algumas medidas que pretende: · estimular dão idéia 
destas diretrizes: 

l) quanto à matéria-prima: desenvolver pesquisas 
tecnológicas e econômicas para maior utilização de celu~ 
se de tibras curtas; estimular a implantação de unidades 



' a base de bagaço de cana, bambu, sisal e outras tibras .; 
auaentar o reaproveitamento de papéis usados · e de aparas; 

- ' -estimular a conversao de altos fornos a base de carvao 
vegetal e com isto liberar maciços flor~tais que os abaA 
tecem atualmente, 

2)quanto ao aspecto econômico-fin.anceiro: propõe 
, " que varias agencias governamentais "estimulem os investi-

mentos no setor celulose, papel e pasta mecânica, caran -
tindo aos seus produtos níveis de preços que perini tam ad.I 
quada remuneração de capital e favoreçam a acumulação de 
poupanças ao nível das empresas,••", Sugere que se ete
tuem formes variadas de concentração e centralização, 
sob a forma de fusão, incorporação ou associações. Ba
seia seus projetos numa integração floresta-indústria, em 
termos espaciais e empresariais. 

Aliás, estas proposições que beneteciam decisivi 
. - - , mente a grande empresa, nao sao atributo das industrias 

que estamos estudando; em todos os setores da economia n~ 
cional verificou-se este mesmo encaminhamento, fruto des
ta política econômica. Realmente, a partir do momento 
em que se deu a retomada do crescimento econômico, por 
volta de 1967, segundo os modelos inspirados pelo sistema, 
o setor celulose e papel se viu favorecido por estímulos 
fiscais e financeiros. 

A realização de tais perspectivas supõe para o 
período l974/l98o, considerando a capacidade 1nstalada no 
país, em 1973, um total de investimentos (inclui a indús
tria de papel) de US82.758 milhões ou seja Cr$19,670 ~ 
lhÕes (com base na taxa cambial de um dolar igual 
OrrT,13), distribuidos da seguinte formas 



t) projetos em illplantação 
- celulose 
- pasta mecênica 
- papel 

b) necessidades adicionais 
de illvestimentos 

- celulose 
A 

- pasta mec&nica 
- papel 

TOT.lL (a + b) 

US$ milhões 
1.641 
1.480 

l 
160 

1.117 

720 
37 

360 

2.578 
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CrS milhÕes 
11.700 
10.550 

7 
l.J.43 

7,970 

5.130 
270 

2.570 

19 .670 

Fontes Programa Nacional de Papel e Celulose. 

A constituição deste capital está previsto como 
sendo em 4~ financiado por agências governamentais; em 
~ por agências externas, cujos recursos seriam atraídos 
não só sob a torm.a de financiamento, como também de capi
tal de risco, e ~ sob a forma de investimento a ser te1 
to pelas próprias empresas beneficiadas, 

Os apoios financeiros estão condicionados à mo -
dernização dos meios de produção Já em funcionamentoJins
talação de unidades de produção em escala internacional f 
garantia de aprovisionamento em matéria-prima própria ou 
de terceiro; esforço para evitar os efeitos poluidores e, 
na medida do possível, aquisição de equipamentos nacio· -
n.ais. 

A instalação destas indústrias está prevista na 
proposição da criação de 30 Distritos Florestais (l). O 
produto tinal seria celulose branqueada de fibra curta , 
em maior parte de eucalipto, propondo-se também uma di -

(l) Ver Capítulo V 
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Tersiticação do tipo de pasta e de papel. Cerca de 50~ 

desta produção estaria ligada a programas de exportação. 
Tais objetivos, em termos gerais, foram expressos no II 

.. PID, ao afirmar que o Brasil será capaz de realizar a 
sua "vocação de supridor mundial de alimentos e matérias
primas agrÍoolaa com ou sem elaboração industrial•. 

Já em 1968, os projetos de ampliação se apoia -
vam em resoluções do BNDE em que este Órgão se interess~ 
Ta-por possibilidades de exportação, condicionando o seu 

' - -apoio financeiro a instalaçao ou ampliaçao de unidades 
com capacidade de 100 t/dia de celulose, de 250 t/d1a de 
papel de imprensa e de 50 t/dia de outros tipos de P.1 
pel (l). Sucessivas resoluções dos órgãos competentes 
tor&lll ampliando · a capacidade requerida. Em 1972, a COJl 

cessão de incentivos tiacais e financeiros para instala
ção de tábricas de celulose e/ou papel toram condiciona
dos pelo CDI às secuintes escalas mínimas d~ produçãos 

Produtos 
- celulose,exceto de fibra longa 
- papel d:l_iápreAa& 

- papel "kratt" 
- outros papéis e ••• ) 

N!yeis de producjo 
1000 t/dia 

300 t/dia 

200 t/dia 
50 t/dia 

Dada a reação dos empresários nacionais do setor, 
que consideraram como tora da realidade brasileira e tora 
da capacidade de capitalização das empresas nacionais em
preendimentos de tais proporções, uma outra portar1a,a1A-, . 

da em 1972, baixou novas normas que, na pratica, reduz1~am 
(i) Dados obtidos no Rela~Ório Leone,de,1967. Nesta época, 

o BNDE calculava que ate o fi~al da decada a produçao br~ 
sileira seria de 3 a 3,5 milhoes de toneladas e a demanda 
interna de 2,; milhões. 
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a produ9ic mínima de 1000 para 500 t/dia.(l) 

Batava sendo praticada, no que concerne ao setor 
em estudo, a opção política de aceitar a internac1onal1z~ 
9i.o da economia, na produção como nas rela9Ões de troca. 
Deltim ª•to, citado por IANNI(l97l) toi claro ao enunciar 
esta or1entac;ãos "O Brasil oferece o atrativo maior para 
o investimento privado que é a perspectiva de uma economia 
em torte crescimento, Não apenas um mercado interno vasto 
• em expansão, mas já agora os meios e as possibilidades 
de aceeao aos mercados externos, permitindo que o investi• 
mento seja planejado levando em conta os dois mercados,com 
ueo mais ~ntenso da capacidade em benefÍc1o da produtivid~ 
de •da competitividade", 

O crescimento que marca o momento atual da 1.nd.Ús~ 
., , .. 

tria de celulose no Brasil se enquadra na explicaçao gene-
rica dada por TAVARES (1972)1 "Durante o período crítico 
de 196q/67 toram modificadas em profundidade as regras do 

(1) Portaria nQ ~78 de 24..10.1972 do C!_?v.selho ,de Desenvol
vimento Economico s "1- A implantaçao de fabricas, que 
deverão ser projetadas para a produção mínima de 
1000 t/dia, 9stabelecida pelo art, lg da Resolução na 
11/72,~devera atingir 5QO t/di~ na primeira etapa de 
operaçao, 2- A ampliaçao de fabricas, que pretendam 
se benericiar dqs incentivos P•evistos na Reso~ução 
Dg ll/72, devera ser dimensionada para atender a esca 
las de produção de 200 t/dia ou níveis compatíveis Pi 
ra que possam operar com a plena recuperaçao dos pro
dutos qu:ímicos e calor! 3-A çoncessão dos inoentiYos 
tantoNpara a implantaçao de fabricas como ~ara a am -
p~ia9ao das existentes, fica condicionada a comproYa
çao prévia, pela empresa interessada, do suprime~~ 
adequado, qu~t1~ft1va e gualitativamente, de materia
prima necessaria a produçao total prevista para a uni
dade tabril, a época da sua entrada em operação". 
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jogo institucional: não só do setor público, ~omo parti
cularmente no que se refere aos mecanismos de acumula--

ção interna das empresas (relação salário-lucro-corre9ão 

monetária de ativos) e aos esquemas de seu financiamen

to externo (entrada de capitais de curto prazo, cr4dito 

extrabancário, incentivos fiscais). Assim, a economia 

brasileira pode voltar a c~escer em novas cond.19tsee de 

financiamento, mantendo, aparentemente, o mesmo padrão 

estrutural de crescimento, apenas mais acentuadamente d,! 

eequili'brado e concentrador". 

Realmente, no setor celulose, da mesma forma como 

ee verificou em outros, a oompeti9ão internacional poe -
eibilitou uma 1ndustrializa9lo do a.apitalismo "peri-

fth-ioo", mantendo intactas as rela9~es de depend•noia.E 

a aoumula9lo de capital que vinha se fazendo paulatina

mente, dentro do esquema de substituição de importaçtsee, 

foi poderosamente impulsionada pela politioa governamen

tal, que ao ee abrir para a vincula9ão oom oe gru.poe in

ternacionais, iniciou uma rápida desnaoionaliza9lo. Eete 

proceeao, que na celulose foi mais lento nae d'oadas de 

50 e de 60 do que o foi, por exemplo, na indústria tarma -
oêutica ou na automobilística, ou na meo:A.nioa e metaldr

g:Loa, avanoa rapidepiente na d.Soada de 70, na medida em 

que eob a forma de participação direta ou de oono••~ 

alo de empr,stimoe e cr.,ditos, o setor aumenta eua depen

dência em rela9lo aos centros mundiais e particularmente 

em rela9lo aos Estados Unidos. 



2 - A evolucão do setor 

Bnquanto a economia brasileira se caracterizava 
pelo modelo primário exportador, dirigida pelos países 
centrais que impunham a produção de bens para a exporta
ção, em termos internos a atividade de subsistência, de 
baixa ·produtividade, satisfazia as necessidades de alguns 
setores populacionais vinculados aos mercados consuàido -
res locais. O papel era fabricado com celulose importa -
da. 

Buscamos nos trabalhos de M. C. Tavares a linha 
de evolução da economia brasileira que ensejou a criação 
do setor celulose. "Entre 1915 a 46 a economia latino -
americana .foi sendo abalada por sucessivas crises no seu 
comé~cio exterior, por efeito da g~erra ou da depressão, 
provocando a ~alencia do esquema sobre o gual.tuncionava 
o modelo primario exportador. A depressao fez com que 
os governos locais passassem a realizar programas visan
do a d!tesa do mercad~ interno: restrição das importações, 
elevaçao da t-axa de cambio, compra de excedentes, finan -
ciamentos de estoques. 

O processo de volta para 'dentro•, da economia 
14tino-americana, se deu mais ou menos assim: mantidos os 
niTeis de demanda interna e havendo restrição violenta#da 
capacidade de importar, abriu-se o campo para a producao 
inferna dos bens~ antes importados; a economia vai se be
ne iciar tambemo fato de haver um encarecimento relati
vo d~s produtos importados, por efeito das elevadas taxas 
de cambio. Inicialmente utilizando os reeursos disponí
veis, roi possíve! realçcar os fatôres de produção, para 
substituir bens nao duraveis; mais tarde, com a economia 
de divisas, se passa a importar bens se capi~al com fim 
de continuar o processo de sµbstituiçao •• Ba, neste mo
mento, uma ~udançp de ·importancia do~ fatores, passando 
o setor endogeno a frente, em importancia relativaAna ec~ 
nomia. O setor externo continua tendo uma importancia 
crucial, ~as há aí uma,mudança signif!cativa de funções: 
de setor unico responsavel pela geraçao da Renda Interna, 
vai ser, com as mudanças prov2cadas pela crise, um dos 
financiadores da diversif!caçao do process~ produtivo. 

Estas mudanças nao trazem alteraçoes significa
tivas na estrutura produtiva do setor primário exporta -
dor. Permanece tendo uma base precária e não dinâmica 



e que será responsável pelo estrangulamento da balança de 
pagamentos; e em segundo lugar surge uma dicotomia entre 
a ~rodutividade do setor !interno' e o setor •exportador•. 
Alef disso os setores dinamicos internos se des,nvolvem, 
no ambito restrito do mercado nacional, o que da um cara
ter '~echado' à economia. A industrialização dos países 
peritericos não surge como uma nova redistribuição inter
nacional do trabalho". (TAVARES, 1966). 

Alguns trechos transcritos de IANNI (1971) escJ..I 
recem os problemas que surgiram e o contexto em que ocor
rer&ll: "Durante os anos de 1930-45, à medida que se to.t 
nava ~aior o controle estatal sobre as decisões econômi -
cas, tornava-se também mais acentuado o componente nacio
nalista em sua ideo~ogia e prática( ••• ) Pouco a pouc2 
o nac;onalismo ecobómico revelou-se como um~ manitestaçao 
df ideia de desenvolvimento, industrializaçao e indepen -
dencia, em face gos interesses economicos dos países do -
minap.tes. _ A ideia de econgmia nactonal implicava na na
cionalizaçao das decisoes sobre pol tica economica. Po.t 
tantoJ o nacionalismo econômico compreendia a idéia e a 
decisao de criar um capita1ismo naçional <~··> O que •A 
tava em jogo, pois,_era uma estrategia pollti~a determil\A 
da, para a realizaçao do desenvolvimento economico e a in 
dustrialização ( ••• ) Entretanto, as ruptyras políticas~ 
economicas e sociais havidas nesses anos nao foram compl~ 
t~s; toram apenas parc~ais. Pgr isso, tornaram-se neCf.! 
sarias mui'tas acomodaçoes. Alem d~sso, o sistema econo
mico e polÍtico brasileiro estava ja bastante comprometi
do com o capitalismo mundial, numa relação subordinada ••• " 

Realmente durante o período de 1930/45 houve uma 
expansão das forças produtivas no Brasil. De início a 
idéia de desenvolvimento econômico estava muito ligada à 
intervenção e/ou apoio do Estado. Na mesma época em que 
se decidia pela instalação da Cia. Siderúrgica Nacional , 
como indústria estatal, se concediam facilidades para a 
insta~ação de uma indústria privada para a produção da c~ .. , ... 
lulose. B nao e um tato isolado nem espontaneo, pois,se 
de um lado se prende à existência de um mercado, de outro, 
só se tornou realidade em função de decisões que orientam 
a política econômica no sentido de favorecimentos cambiais 
e tarifários. 



Â produção de celulose no Brasil começa 
por iniciativa do grupo Klabin, depois de vencidas 
tlncias políticas e dificuldades tácnicae (pois 
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em 1946, 
resis
o blo-

queio marítimo atrasou a importação de equipamento proce~ 
dente dos Estados Unidos) e favorecida pela posição de 
político ligado a Vargas, em que se achava um dos líderes 
do grupo -- Horácio La.ter .._. o que lhe permitiu transferir 
para o plano da política governamental a sua postura de 
planejador empresarial. Já se trata nitidamente de inici.! 
tiva da burgu.esia industrial nacional, originada do setor 
comercial, e !irmemente entrosada em atividades industriais 
de bena de consumo e/ou intermediários (fabricação de P.! 
pel). Teve como oonseqft•ncia o nascimento do setor1 indus
trial de celulose vinculado a capitais nacionais. 

A.a grandes empresas ou grupos nacionais produtores 
de celulose tlm como oaraoterística comum o de terem come-
9ado como comerciantes de papel e de terem evoluído da co
meroiali za9ão para fabricação de papel e depois de celulo
se, numa típica integração ascendente. 

A este começo como pequenos comerciantes se prende 
a própria origem dos atuais grandes empresários, na sua 
maioria constituída por imigrantes -- e seus descenden~ 

tes brasileiros da Europa Oriental, do Oriente M'dio e 
da Europa Central. 

Naa décadas de 50 e de 60 se evidenciaram, dificul~ 
tando as possibilidades reais de desenvolvimento, proble-
maa estrutúrais que caracterizam a sociedade e a economia 
brasileira. Entre eless a inexistência de i~ra-estrutu
ra urbana de circulação, energática; a manutenção da es
trutura agrária (posse e uso da terra); as relaçtsee de 
troca internacionais levando a um forte deeequil:!brio na 
balan9a de pagamento, agravadas pela necessidade de impor
tar equipamento; o:arência de capitais; forte inflação. 
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Neste período o debate político sobre o desenvol

vimento econOmico revela o confronto e a ooexist&noia. de 
duas tendências: 12) o desenvolvimento econômico nacio-
nal e independente; 22) o desenvolvimento econõmico de
pendente e internacionalização da economia b;ra.sileira. A 
política. econ~mica, em sua. elaboração e aplicação, refle
te as tentativas de concretização da primeir·a das a1 ter~ 
tivas, a sua coexistência com medidas que crescentemente 
!avorecerão o capitalismo dependente, e finalmente se pau 
tará pela abertura à internacionalização da eoonomia (l): 

Foi ·na dtfoada. de 60 que se deu o grande cresoimen -to na fabricação de pasta e celulose, sempre por iniciati -va de empresários privados na.o associa.dos ao capital es-
trangeiro para, em 1970, com a concentra9ão empresarial e 
a política. de exportação, se definir o interesse do Es
tado representado pelas invers~es no setor, tanto numa po -lítica de sustentação a.o empresariado nacional como favo-
recendo a entra.da de grandes empresas estrangeiras, o que 
está levando progressivamente a uma desnacionalização do 
setor. 

Apesar da valorização das indústrias de bens inte~ 
mediários e mesmo de bens de capital, ainda á clara a su
premacia das indústrias de bens de consumo. Ao propor o 
II PND uma política visando auto-suficiência e abertura 
de fluxos de exportação para insUJilos básicos, o papel e a 

(1) Plano Nacional de Reaparelhamento Eoonõmioo - 1951. 
Programas de Metas - 1956. Plano Trienal de Deaenvol 
vimento Econõmico e Social - 1963. Programa de AçlÕ 
Econõmica do Governo - 1964. Programa Estratégico de 
Desenvolvimento - 1968. I Plano Nacional de Desen
volvimento (1972 - 1974) e o II Plano Nacional de 
Desenvolvimento (1975 - 1979). 
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celulose foram considerados como um dos setores a serem 
privilegiados (l). 

ÃS exportaç~es brasileiras, favorecidas de todos 
oe modos pela conc.essão de isençtses de quase todos os i,! 
postos federais e estaduais, que permitem à.a empresas vea 
derem no exterior a preços 50% inferiores aos do mercado 
nacional, levou a um crescimento das exportaç~ee em 1973 
da ordem de 55 por cento. 

Mais depressa do que seria de esperar, a aapacid! 
de de exportar se viu abalada por fatores externos, ou s~ 
ja, pela recessão mundial conhecida como "crise do petró
leo", ao mesmo tempo em que a economia brasileira não a
presentava condiç~es internas de crescimento. 

As premissas da pol:!tica econOmica ( 2 ) levaram , 
apesar do aumento das exportaçtses, a um enorme déficit. da 
balança de pagamento e ao aumento da dívida externa, obr! 
gando a uma reformulação baseada numa "retomada da subs
ti tu19ão de importa9~es 11 que altera até certo ponto a po
litioa eoonõmica dos governos anteriores a 1974, que se 
fixavam na exportação. Estas pretensas novas frentes de 
substituição de importação, que envolvem a produção de 
semi-manufaturados, não terão, segundo parece, dimensão 
sui'ioiente para modificar a participação brasileira na d1 
visão internacional do trabalho, ~em a eetrutura econômica 

(l) Os demais insumos básicos são: produtos siderúrgicos e 
suas matérias-primas;metais não-ferrosos e sua.e matá~ 
rias-primas; produtos petroquímicos e suas matérias
primas; defensivos agrícolas e sua.a matérias-primas; 
fertilizantes e suas matérias-primas; matérias-primas 
para indústria farma.cêutiaa ; cimento, enxofre e ou
tros minerais ~ metálicos. 

(2) Es~ímulo à exporta9ão, importa9ão de capitais, pou
pança interna pela correção monetéria e alteração 
da.a taxas de juro, assim como política salarial. 
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Ião queremos · com isto dizer que sejam favorecidos se-

tores de produ9ão de bens de capital, mas tudo faz crer que, 
apesar doe problemas inerentes ao modelo fundamentado baa! ... , , 
camente na exportaçao de matarias-primas brutas e intermedi! 
rias e da abertura de novas frentes industriais, o quadro 
global tende a permanecer intacto. 

No setor em estudo, no reflorestamento como na prod~ 
9ão de celulose, as previsões só se ~ustifioam quando volta
dae para o mercado mundial e ooneiderando-ee uma demanda 
crescente deste mercado, tendo em vista a sua necessidade, 
por motivos ~á discutidos em capítulos anteriores, de mat! 
ria-pr~ e de semi-elaborados. 

Um trabalho recente sobre "As florestas plantadas e 
a indústria de polpa e papel no Brasil" (SUCHEK, 1975) pr.2 
~etou o consumo de papel tomando como base as previsões:· ores -cimento médio do PI:S de 9 %/ano e um crescimento econômi-
co médio de 7%/ano • O estudo econométrico feito não con
siderou possíveis efeitos de mudanças de diretrizes econômi
cas ou problemas decorrentes da política mundial e oalcu-
lou que os programas de reflorestamento continuarão até 1980 
no ritmo que vinham tendo em 1972. 

Considerou os modelos de regressão os mais adequa
dos para projetar tendências pela possibilidade que têm 
de ee ajustar às caracter!aticas da economia. Utilizou esta -t!sticas do período 1950 a 1971/1972.(l) 

(l) As variáveis dependentes do modelo usado foram: consu
mo tot'l e/ou cqnsum.o per capita de papel ( - todos 
os papeis; ,- papeis de escrever e_imprimir; - papel jo~ 

.~; - papeis de embalagem, cartao,e cartolina; - pa
peis industriais e outros). As variaveia inde~endentes 
to~am: - população; - índice qo produto real l PI:S ); 
- indice do PI:S per capita; - índice da produçao indus
trial. 
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Relacionando a elasticidade de renda e o consumo to-

tal e per capita de papel e com base em séries históricas e! 
tabeleceu dois níveis.de projeções, para crescimentos eoonômi 

. -
coe de ~ e 7% ao ano. Com o PIB crescendo a 9% ao ano o con -sumo de papel per capita em 1985 variaria de 44,4 a 53,3 
kg; com o PIB crescendo a 7% ao ano o consumo per capita va
riaria entre 31,3 a 40,2 ao ano. 

A partir destas projeções de consumo de papel calcu-
lou a quantidade de polpa e de madeira (segundo as essências) 
necessária.li, conforme está expresso na tabela organizada por 

. , 
este autor. Concluiu que o volume de madeira que estara dis-
ponível ~a fabricação de polpa na próxima década está abai
xo do requerido pelos projetos de produção e propõe renova~ 

das atenções para com os projetos de re.f'loreatamento,quer quall -to à qualidade dos tratos silviculturais quer quanto aos pro-
gramas de financiamento. 

3. A localização e a produção das usinas brasileiras de pa.sta 
e celulose 

A localização das primeiras fábricas, dada a sua or! 
gem de indústrias papeleiras, se ligou basicamente ao fator 
mercado. Foi só quando se voltaram para a produção de celul~. 

se que o fator matéria-prima passou a ser primordial e as no 
vas empresas, assim como as novas unidades de empresas anti
gas, se aproximaram dos centros de plantio e foram desenvol
vendo novos centros junto às unidades fabris já existentes. 

A origem como indústrias papeleiras explica a enorme 
dispersão das unidades produtoras. E como as primeiras inte --
gra9Ões toram feitas com pasta mecânica ou com celulose im-
portada, servindo mercados locais, puderam se manter em 
funcionamentQ, mesmo quando a escala não permitia uma produ
ção racional. 
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0Utro fator de dispersão !oi a vinculação da produ-- "' ... çao de pasta mecanica as serrarias para aproveitamento doe 

re~eitoa. Destas unidades menores e maiores, em geral loc! 
lizadas longe dos grandes centros, umas evoluíram num aent! 
do Tertical e produzem papel e papelão e outras, ao se esg.2 
tar a madeira, simplesmente deixaram de existir. 

Â dispersão a que nos referimos é relativa, pois é 
nos Estados sulinos que vamos encontrar as fábricas de ~
pel e principalmente as de . celulose e pasta mecânica (l ) 
(Tabela .Anexo VIII-A e Fig. Anexo VIII-A). 

Pica em São Paulo a maioria das unidades produtoras 
de celulose. Em 1973, a maior fábrica ficava no Rio Gran
de do Sul.. Outras usinas que se destacam pela tonelagem lo -, -callzam-ee em Santa Catarina, Parana e Sao Paulo. Os demais 
Estados produtores só têm pequenas unidades, com exceção de 
Pernambuco, onde !oi recentemente instalada, com incentivos 
da SUDENE, uma unidade baseada na matéria-prima bagaço de 
cana (:Pig. VIII-1). 

(1) Distribuição do número de fabricantes por Estado em 1973 

Estados Papel Pastas 
Qu!micas e Mecânicas e/ 
semi-qu!mi ou mecano-
cae - ~u!micaa 

Bahi~ 3 1 o 
Ceara 2 1 o 
Espírito Santo l o o 
Guanabara 5 o o 
Minas Gerais 10 1 o 
Para.!9a l 1 o 
Parana 1'3 5 15 
Pernambuco 6 3 1 
Rio de Janeiro . 9 1 o 
Rio Grande do Sul 6 5 1 
Santa Catarina 8 .. 5 9 
são Paulo 66 19 4 

TOTAL 130 42 30 

PO~: AP.FPC 



C!LULOSE - CAPACIDADE INSTALADA- 1973 
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A análise da produção de celulose por Estado~ quando 

' - , comparada a produçao de materia-prima, evidencia que dois f! 
tores relativamente próximos espacialmente se conjugaram na 
definição desta implantação: a presença de maciços flores
tais naturais e/ou artificiais e o grande mercado represe~ 
'tado pela metrópole paulistana. Por sua vez, as fábricas si 
tuadas junto a mercados criaram a necees idade de plantios(l): 
Levando em consideração as unidades em instalação, há modi!,! 
cação no quadros Espírito Santo, Minas Gerais, Mato Grosso e 
Pará passam a ser grandes produtores. 

Comparando os dois anos retratados nas Fig. VIII-2 e 
:Pig. VIII-5 (!abela Anexo VIII-B e Tabela Anexo VIII-e) ,ree -salta que. embora ainda timidamente o Nordeste, amparado P! 
los incentivos.fiscais da SUDENE, está entrando no rol doa 
produtores <2>. Nos Estados sulinos, !oi no Rio Grande · do 
Sul (devido à Borregaard) e em Santa Catarina (devido à 011.Jl 
k:raf't e à Catarinense) que se deu o maior crescimento do se
tor. são Paulo continua de longe o maior produtor, porém o 
crescimento da produçãQ não manteve o ritmo que vinha apre
sentando (Fig. VIII-3). 

Quanto à matéria-prima utilizada, também há correla-
9ão entre o tipo de fibra da celulose e os recursos flores
tais disponíveis (Fig. VIII-4). Paraná e Santa Catarina aão 
tradicionalmente fabricantes de celulose de fibra longa, da
da a presença de araucária. Em São Paulo é dominante a cel~ 

(1) 
(2) 

v. Capítulos IV, V e VI. 
A produção no Nordeste está sendo desenvolvida com maté
rias-primas não tradicionais como bagaço de cana, ~'ti 
buéha ge sis,1 e principalmente pelo prgcesso semi-q _ 
co. Sao industrias recentes que áe estao util~zando da@ 
vantagens o!erecid!-B pela SUDENE. Destas aá maiores a.ao 
a PONSA ~ Papelao Ondulado do Nordeste ~.A. , do gru
po Klabin, e a CEPAIMA - Celulose e Papeis do Mara-
nhão s. A., ·recentemente adquirida pelo grupo Portela 
de Pernambuco. 
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Fig. Vlll-5 
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loee de fibra curta proveniente de povoamentos artificiais 
de eucaliptos. Já no Rio Grande do Sul, enquanto em 1967 
era maior a produção de celulose de fibra longa, em 1973 
passou a predominar o emprego de latifÓlias. Aliás, é a 
produção de fibras curtas que está sendo mais incrementada, · 
(Tabela VIII-1). 

TAJ!lil.fl VllI-1 

CH!ILOSE - Produçlio eJll tonehdu: 1950 - 191.J 

A N O PlllnA l.ONGA PI RnA r.llRTA TOTAL 

1950 38.367 1,5112 30,959 

1951 U,522 2.428 44,950 

1952 4 s. 324 !l, 115 7 54. 981 

1953 47,547 8.436 55.983 

1954 46.970 16,989 63.959 

1955 5n,u2 22,986 73,161 

1956 51, 962 · zs.u8 77 .110 

1957 55.130 30.143 as. 973 

1958 66,98, 52.449 lll), .4A7 

1959 79. 531 115.150 lU.681 

1960 R0,_329 119.!IOR 200.237 

1961 95,525 lH, 710 229. 235 

1962 116.188 161.959 278.147 

1963 136,391 183.108 Ji9.499 

1964 148.7()-6 195,083 343.789 

1965 1116.211 203,862 l?0,1173 

1966 213 .• 652 237,973 451.625 

1967 196.524 278,699 475.223 

1968 201l,Ra9 307 , 237 517,126 

1969 226.958 340 • .,53 567,311 

1970 278.156 385,907 664,063 

1971 • 292.142 421l.H8 721. soo 
1972 ~09,1136 589,704 898,340 

1973 329, 828 641.859 971.687 

1974 1.120.000 

PONTE: "Relat3rin Leone e APPPC 

N A 1 

A produ9ao de pasta meoanioa e pouco expressiva no 
Brasil. Há um número significativo de unida~es pequenas • 
uma única fábrica grande, que é a Klabin do Paraná. Est~ ia 
dÚstria :participou com 70,29~ da produ9ão do setor em 1973. 
Não há previsão para uma amplia9ão a1gn1fioat1va da produ9ão 
brasileira de pasta e oonti~uaremoa dependendo da 1mporta9ão 
(l). Embora nem sempre seja compensador, a Klabin é oompel,1 

(1) O! trad121onais ma;ores fornecedores de papel de· jornal 
sao,Finlandia e Sueoia em lg lugar e seounda;iamente Ca
nada e Noruega. Em 1967 1 as maiores~1mporta9oes de papel 
de jornal tiyeram a se~te pr9oedenoia, s•gundo LEONE 
(1968)s F1nlandia1 46;7"; Oanadas 12,Q"; Sueoiasll,8"1 
Noruegas 8,8"1 Ohiles 8,6"1 outroa pa!sess 12,l"· · · 



• da a produzir pasta mecanica 
de acordos tirm.ados na época 

_,57-
e papel de impresia.a por força 
de sua instalação. Nenhuma ou -tra empresa tem demonstrado interesse em se expandir nesta 

área, e duas são as razõess a importação de papel de imprea 
aa é conatitucionalmente isenta de tributações, o que ~ 
coa que o preço do produto nacionª'l ····t'enha . que competir com 
o importado, a, como o mercado mundial deste tipo de papel , . 
e extremamente concorrencial e apresenta !reqaentes exce--
dentea, as oscilações de -.preço são grandes. Na verdade, o 
Brasil não é auto-suticiente em :papel de jornal devido aos 
pre9oa internacionais e ao interesse· das empresas jorna.J.1! 
ticae de aproveitarem excedentes exportáveis dos gran
des produtores do exterior, que chegam a possibilitar pre
ços de "dumping", ao mesmo tempo que forçam a produtora 
nacional a acompanhar estes preços • 

.18 pastas mecânicas usam como principal matéria-pr,! 
ma a araucária, o que explica a localização das fábricas, e 
só quando se trata das pastas mecano-qu!mioas elas são mi! 
tu-adas a aade iras duras. 

!J..B!LA VIII-2 
Puta mecânica e/ ou meoano-qu!mica. Produção brasileira 1967-1973 (em toneladas) 

Eat&do1 1967 1968 1969 1970 19?1 1972 1973 

Paraná 96.616 86.847 104.417 98.650 117.003 114.361 129.383 
. Pernambuoo - - - ' 480 495 519 
Rio Grande do Bu1 '692 ' 980 '392 '569 i;o44 · 950 '613 
Spta Catarina 20~491 16.710 7~843 9.225 11~092 12~972 14~984 
Sao llaulo 2.322 2·.796 4.070 4.762 7.244 ' ll~ '.558 ' 13.284 . . 

!l!OliL 120,121 107.303 116.722 113.206 l'.56.863 140.136 158.783 

PONTE a . il'.l'PO, 1974. 
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No que concerne à instalação de novas 1ndÚ8triaa e 

ampliação das existentes, dois aspectos podem ser considera 
doar l - a ansiedade de instalar fábricas, na medida que 
a elas se relaciona toda a possibilidade de crescimento eo~ 
nômico e 2 - o elevado custo doe dia-positivos antipolu.19ão 
para uso industrial e a relatividade de sua eficácia, pois 
só é absorvida uma parte dos resíduos tóxicos. Via de re-
gra, veritica-se uma transferência da poluição para outras 
áreas, em geral para .áreas rurais. 

No !rasil, principalmente nos grandes centros, a 
preocupação com a poluição já é evidente e o ind!oio disto 
, - , e a criac;ao de organismos tecnicos ligados aos governos. P~ 
, - , rem o seu poder de intervençao e limitado e o seu campo de 

.., . ,,,,, , ,,,,, 
açao ilimitado, pois engloba nao ao a poluiçao industrial 
como todos os aspectos decorrentes da falta de ~rà-estru
tura urbana das nossas cidades. Deixando de lado o proble -ma nos seus aspectos mais complexos e tomando um exemplo 
dentro do setor que estamos estudando, constatamos a conti
nuidade do funcionamento da refinação da indústria de celu
lose Irmãos Spina, em pleno aglomerado urbano de são Paulo, .. 
na marginal do Tiete, sem dispor de equipamentos antipolui-
ção eficientes, apesar da Superintendência do Saneamento A!! 
biental, Órgão responsável pelo controle da poluição do ar 
no Estado e da própria administração municipal já terem tea 
tado, das mais diferentes .f'ormas, impor medidas restritivaa. 
O exemplo só é referido pela sua posição no oora9ão da maior 
cidade brasileira, porém, em ambiente de grande ou de pequ.! 
na cidade, ou ainda em ambiente rural, o .tato comum a oons! , ... 
derar e o alto grau de poluiçao que caracteriza o setor.· O 
que não quer dizer que as petroqu!mioas, as siderúrgicu ou , 
as usinas de açucar ou os esgotos urbanos o se~am menos. 

Quanto ao equi;pEU11ento, a celulose se insere na cat,! , . 

goria das industrias que importam boa parte de suas instal,! 
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-9oes, principalmente quando se trata de grandes ~idades 
produtoras ou de equipamentos mais sofisticados como, por 
e%emplo, os tornos de recuperação de soda. No entanto, a 
produção de maquinaria - para celulose e para papel- está 
em tranca expansão no Brasil: algumas são tradicionais 
firmas brasileiras que produzem picadores, filtros e ou
tros implementos e outras, as grandes, aquelas que têm 
condi9Ões de instalar o equipamento completo de uma uni -dade, são subsidiárias de empresas estrangeiras do ramo 
que produzem no Brasil com "lmow how" importado ( .V:oight 
em são· Paulo, subsidiária de uma firma alemã e a Federal, 
no Rio 4e Janeiro, subsidiária da Black Clawson, norte-am! 
ricana). 

4. Mercado de celulose e ;pasta 

Contando com o bem organizado Anuário Estat!sticQ 
de 1974 da Assooiação Paulista de Fabricantes de Papel,pr~ 
curamos fazer uma análise dos fluxos de comercialização 
que toi possível identit'ica.r (Tabela Anexo VIII-D e Tabela 
.Anexo VIII-E). Trata-se de uma análise estática, refe
rente ao ano de 1973, e é claro que fatores diversos in

fluem na T&riação destes :f'lU%os, de um ano para outrorve!! 
da de estoques, problemas de natureza tecnológica, varia--
9Ões de preço no mercado interno e no mercado mundial in
fluenciando as quantidades consumidas, as vendidas, as ex
portadas e as importadas. 

A maior parte da produção brasileira é consumida 
, N 

nas proprias unidades de fabricaçao, confirmando a oonoen-
N 1 1 N 

traçao tecnica, atraves da integraçao vertical que caract! 
risa o setor no Brasil. 

consumo próprio 
mercado interno 
mercado externo 

Celulose 
64" 
21% 
15" 

Pasta 
6~ 
25" 5" 
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Quanto à distribuição geográfica do consumo da celul~ 

se (Fig. V!II-6 e Tabela Anexo VIII-F) cabe observar o se
guinte: nos Estados grandes produtores a maior parte é re
presentada pelo consumo próprio. Mesmo do que é vendido no 
mercado interno provavelmente uma parte é representada por 

... 
transterencia para outra unidade, pertencente ao mesmo .grupo, 
não significando um excedente realmente comercializado. A ex
portação marca a presença da Borregaard no Rio Grande do Sul 
e, num sentido mais amplo, também uma forma de transferência 

' ... embora a distancia, de mercadoria de uma unidade para outra , 
dentro do mesmo grupo. Os pequenos produtores consomem toda 
a produção no próprio Estado, O Paraná, a partir de 1972,~ -sou da posição de possuir excedente comercializável a consu--
mir a própria produção, o que evidencia uma mudança no sen· 

. - , tido de maior integraçao tecnica. Quando um Estado comercia· 
liza mais do que produziu no ano (Rio Grande d.o Sul em 1973 ) 
trata-.:se, provavelmente, de vend~s do estoque, são Paulo,S~ 
ta Catarina e Rio Grande do Sul possuem excedente comercialJ 
zável. 

Consumo 
, 

· Vendido pr.2 
Estado prio % No mercado No mero a 

interno do exter 
% no ~-

são Paulo 60,3 37,1 2,6 
Santa Catarina 90,7 4,9 4,4 
Rio Grande do Sul 9,2 9,9 85,5 

Observa.2ão: as porçentagen~ indicam dados aproximados em re
laçao a produçao, dada a venda de estoques. 

Quanto à pasta, porcentualmente a situação se aprese! 
ta do seguinte modo: 

Consomem Vendem no mercado 
Estado no Esta- Interno Externo do 

Pernambuco 100,0 - -são Pc}ulo 92,8 7,1 -
Parana 94,4 5,3 0,3 
Santa Catarina 21,3 77,9 -
Rio Grande do Sul - 100.0 -
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As observações acima feitas indicaram o interesse por 

uma análise que identifique o comportamento do mercado in
terno, q,uando consideradas as indústrias em nível de grupo e
conômico, independentemente de situações jurídicas explÍci~ 
tas. Sabemos bem que algumas incorreções podem ter escapado, 
uma vez que em certos casos baseamo-nos em informações não d~ 

· õumentadas, porém não al tarariam a validade das conclusões • 
Uma vez definidos estes grupos econômicos, fizemos um reman! 
jamento dos dados para chegar a uma avaliação, aproximada 
que fosse, do excedente comercializável no ano em questão,!2,: 
ra dos grupos econômicos. Consideramos, para fins de análi~ 
se, que a produção de uma tonelada de papel equivale aproxima 
damente a uma tonelada de celulose e/ou pasta (l) . e obtive: 
mos o que -consideramos o consumo real por. grupo (2 ). 

~s indÚS-trias !oram reunidas em 18 grupos econômicos 
do setor. Consideramos como grupo aquelas que têm mais de 

uma -unidade ligada a madeira, a derivados ou utilizam o pa
pel. Dentro deste critério, a Borregaard, por exemplo, foi 
considerada como fazendo parte de um grupo econômico e a ex-

.., , , , 
portaçao que efetua e para a propria matriz, na ja mencionada - .. ... "integraçao a distancia". 

Permaneceram como indústrias isoladas 17 unidades, t~ 

das com menos de 50 ton./dias, à exQeção da Cia. Agrícola e 
Industrial cícero Prado (com 73 ton./dia) e a celulose Camba· 
rá do Rio Grande do Sul (com 50 ton./dia). 

Excluindo os fluxos dentro dos grupos, concluimoe que 
é insignificante a comercialização tanto no mercado interno 

(1) Na produção delOOO kg de papel são empregados, em média, 
·a30 kg de celulose; incluindo o re~ugo (perdas de diver
sas origens), a quantidade necessaria de celulose varia 
em torno de 920 kg. 

(2) Insistimos em que não se trata de um resultado exato. ·o 
agrupamento teve em vista uma anál~se qualitativa apoia- · 
da, evidentemente, em fontes estatísticas. 



_,64- . 

como no externo, de pasta e de celulose (l). 

Ã concentração no setor se dá não apenas no n!vel 
de integração técnica como no da concentração econômica. 

Destino da produção em 1973 

Destino real Prod. Cone. Mercado 
da produ Pasta Pró- Inter- Exter- TotaiJ§ -çao e Ce- prio no no 

Ind'Úetrias lulo- Real Real Real 
Agrupadas se % ~ ~ 'f, ~ 

18 grUpos econômicos 100,00 93,12 4,97 1,91 100,00 
l mpo de pasta 

17 abrioae isoladas de 
100,00 99,54 99,54 

17 
o~lulose , 100,00 69,31 24,89 6,27 100,47 
fabricas eo de pasta 100,00 57,94 53,04 1,51 112,49 

TOTAL 100,00 89,55 8,48 2,28 100,31 

§ Sem a Borregaard. Com a exportação desta indústria, seria 
de 14,87% da produção e o consumo próprio paa~aria 'a eer 
de 80,16% no que se refere aos 18 grupos eoonomicos. Glo
balmente os porcentuais passariam a sers 13~21% para o 
mercado externo e 78,12% de consumo próprio. 

§§ ÃS diterenças para mais e para menos nos totais represen
tam venda de estoques existentes, no primeiro caso, e es
tooagem, no segundo (2). 

(l) Na !alta de denominação melhor foram chamados de mercado 
interno real e mercado externo real. 

2 
Produção Produção Total da Con1umo pr,2 Total IHZ'OI Total lltrOJ Celulose Pn11ta · produção prio Total do Interno do Externo 

Ton. Ton. Ton. fon. Real . Ton. Real Ton. 
18 gru.po1 •9onôm1001 871.924 125.~'.54 997.'.558 928!699 49~528 19.128 1 Jibpo · 10 d• p&8ta - 5;409 5;409 5;394 -17 'brio1:11 1qoladna 99.76, ),?.15 io2;97a 6·9;145 24~830 6,256 17 fabrioaa 10 d• J>O.lt& 24,725 24,725 14,326 l,453 ~74 

TOT>.:L 971,607 150.70'.5 l.l'.50.470 l.012.299 92 .855 25.750 
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O mercado interno de celuloseté prfticamente inexis
tente. Tem-se recorrido, ainda, nos Últimos anos à importa~ 
ção para suprir a demanda interna e naturalmente ao uso de 
aparas e de papéis velhos reciclados (sucata de papel). 

A integração do setor é manifesta.da pela forte "co
mercialização" dentro doe próprios grupos econômicos.que, de - . , maneira geral, sao auto-suficientes em mataria-prima. 

Das 42 indústrias de celulose (Tabela Anexo VIII-O ) 
(10 também produzindo pasta), 17 declararam venda a terceiros 

, 
em 197'3. Excluindo as vendas dentro dos grupos, este numero 
se reduziria às 7 (4 ligadas a grupos econômicos e 3 ieol! 
das) se~tesi 

Indústria de Celulose Borregaard S.A •• 
Champion Papel e Celulose s.A. 
Oliil.k:ra!t Celulose e Papel S.A. 
Cia. Suzano de Papel e Celulose S.A. 
Celúlose Cambará S.A. (isolada) 
Cia~ J.grÍcola e Ind. Cícero Prado(isolada) 
Joee Pires Castanho Filho (isolada) 

' 
~ ta produção 

3,57 
24,59 
2,61 

15,19 
63,20 
50,88 

100,00 

As quantidades comercializadas cada ano variam em fun
ção de situações conjunturais: vantagens oferecidas pelo prod~ 
to importado e/ou vantagens oferecidas pela possibilidade de 
exportar, assim como de estrutura empresarial como por exem
plo, defasagem na instalação de equipamentos de ampliação. 

óZ , de ' celulo-o lh'asil • um pequeno consumidor 

se • de papel. Em 1973 o consumo per capita de oe-

lulose foi de 8,9 kg, passando a ser de ll,3 em 

1974. Quanto ao papel o consumo em 197'3 foi de 

ia,; kg, passando a eer de 21 kg em 1974. Este 

aumento de consumo, embora expreeeivo,não altera a sua P.2 

2805745
Texto digitado

2805745
Texto digitado

2805745
Texto digitado
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sição~o contexto internacional (l), e já mais de uma vez 
mostramos em que medida este fato corresponde a uma situa~ 

ção de atras·o social e econômico. 

Diferentes estudos procuraram quantificar o cresci
mento do mercado brasileiro de papel e celulose. Vários fo
ram feitos por organismos internacionais, sendo que o pr1-
me1ro, de 1950, é da FAO/CEPAL; o Programa de :Metas do G.2, 

. , -
verne Kubitschek em 1956 tambem tentou uma projeçao do con -sumo. 

Em geral se baseiam em correlações do PNB (calcula
do de diferentes formas) e o consumo aparente do papel e 
chegam a resultados diferentes. O Relatório Leone baseia--
1e em dois momentos econômicos: o período 1950/1957,de gran 

. -
de cr19cimento econômico, e o per!odo 1950/1966, que inclui 
uma tase de estagnação, e os resultados a que chegam são 

(l) Os 20 maiores consumidores de papel e papelão em kg/ 
habitante 

1956 1972 

1 Es~ados Unidos 196,3 279,0 
2 Sueci~ 94,5 193,0 
3 Canada 127,2 166,0 
4 D!jamarca 70,0 151,0 
5 s 9! 74,0 144,0 
6 Finlandia 59,5 140,0 
7 Holanda 53,2 137,0 , -8 Republica Federal Alema 58,6 129,9 
9 Reino Unido 81,8 128,9 

10 Austrália 70,9 124,8 
ll Japão 27,3 . 123,8 
12 N9ruega 72,3 123,0 
1, Belgica .. 50,0 118,0 
14 Nova Zelandia 64,1 112,0 
15 França 48,2 104,7 
16 Áustria 32,7 86,l 
17 Ir~da 36,8 84,4 
18 Islandia 82,2 
19 Re~blica Democrática Alemã 37,3 72,2 
20 Italia 23,2 68,0 

BRASIL 8,6 16,5 
FONTE: Pulp and Paper International, 1973. 
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diametralmente opostos; os primeiros sendo, evidentemente, 
muito mais otimistas e pouco ajustados à realidade que ae 
seguiu. 

As projeções de consumo definidas pelo Plano Nacio . . -
nal de Papel e Celulose em 197.4 · constituem a plataforma 
que norteia a ação governamental no que tange ao setor,sen -do que a legitimidade de suas previsões dependerão da 
manutenção da ta.xa de crescimento que previu, a qual, por 
eua vez dependerá da conjuntura econômica internacional. 
Prevê que a partir de 1976 e até 1980, haverá anos com ex
cedente exportável e anos deficitários, em função da entr! 
da em funcionamento@de unidades em ampliação e de,novas,bem 
como em tunção da oferta de matéria-prima. A partir de 
1980 as metas de exportação crescem fantasticamente (5 mi
lhões em 1985; 10 milhões em 1990 e 20 milhões de tonela
das no ano 2.000), subordinadas, no entanto, à disponibil! 
dade em matéria-prima e à compatibilidade no mercado inte! 
nacional em termos de . preço e de qualidade (Tabela Anexo 
VIII-G) (Fig. VIII-7). 

O P.N.P.c. considera que o déficit irá se mani-
festar na celulose de fibra curta. No entanto, os i.mportS!! 
tes maciços de eucaliptos já existentes e a rapidez do cre~ 
cimento desta essência, quando comparada ao pinus, 
mitem a aceitação desta previsão sem uma avaliação 
da matéria-prima potencial. 

-nao per-
ac~da 

Quanto à pasta mec;nica, o déficit brasileiro só te~ 
de a aumentar devido às características técnicas e financei
ras da sua produção. 

Existe um relativo equilíbrio entre a produção e o 
consumo aparente da celulose desde 1965, porém as eetat!st! 
cas de importação, assim como as de produção de papel, ind1 
cam que o consumo real é maior do que a produção (Tabela A-
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-

Fít,YUl·7 

"'AS 1 L • BALANCO ENTRE CONSUMO E OFERTA OE CELULOSE 
E PASTA MECÂNICA NO MERCADO INTERNO · 

=flbrtl carta} · celulose mm fibra lon9a 

C:-=-:J pasta lfttcllnica 

HCOle : l••..ZOOOOt. 

nexo VIII-H). Embora a produção nacional de celulose esteja 
vinculada, na sua maior parte, ao mercado interno e este se
ja deficitário, já indicamos que o setor vem se~do equipado 

' ,,,,, - ' , com vistas a exportaçao. E a situaçao que se constata e de 
que o montante importado vem sendo equivalente ao exportado 
(principalmente depois de 1972) (Fig. VIII-8). 

Com o funcionamento, nos vróximos anos, de grandes , 
unidades ja aprovadas pelo Conselho de Desenvolvimento IndU!!_ 
trial (várias já em construção), a posição da celulose na 
pauta do comércio exterior se~á diferente. Mesmo se, de a
cordo com o II PND, o Brasil em 1980 estiver exportando 
dois milhões de toneladas de celulose, continuará como impo! 
tador de papel de imprensa. 

O consumo do mercado brasileiro é extremamente variá -
vel, pois a nossa economia está sempre passando por períodos 
de transição. 
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CE LU LO 8 E CONSUMO APARENTt; DE TODOS OS TIPOS • 196~/1973 Fit. Vtll-8 

~ c:oaHmo opore11t• 

~prodvdo 

LOOO 

IOO 

400 

zoe 

POlfTI : l'l.AAO llACIOllAL li Cl.UIUlll 1 ~L 

ITIIll importocOo 

muportacdo 

escala: 1,.,.: 20.000t 

A euf'oria ue marcou o início da década de 70 levou 
as indústrias a uma plena produção e a empreenderem novos 
investimentos. A chamada crise do petróleo levou a econo
mia mundial a uma situação de pânico, da qual uma das -cone! 
qüências mais nítidas foi a corrida às ma.térias-primas,b~ 
tas.e/ou intermediárias, e uma forte alta mundial nos pre
ços. No Brasil, o papel aumentou de preço, os jornais dim,! 
nu!ram suas tiragens, as editoras cortaram edições e os su
per-mercados começaram a economizar papel. Na realidade , 
ocorreu uma demanda artificial que não perdurou por muito 
tempo, e a maioria das indústrias, rapidamente entrou em 
estado de super-produção, agravada pela falta de poder aqui 

. -
sitivo da população. Começou-se a falar no Brasil na nece! 
sidade de ampliar o mercado interno. 

No setor papel e celulose, de 1972 a 1973, inclusi
ve, a demanda oreaoeu enormemente, porém o que parecia ser 
um significativo aumento de consumo, era o reflexo de uma 
verdadeira psicose de estocagem. 
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O mercado de celulose como o de papel, no seu todo, 
pode ser caracterizado como muito instável, sujeito a varia
ções,· quer as de origem interna, quer as . externas, resul
tantes de excessos conjunturais de o!erta. 

, 
5. As :tabricas de pasta e celulose 

Usando o critério de capacidade !na.talada segundo 
classes de tamanho em 1966 e 1973, verifica-se que é grande · 
a heterogeneidade ~as fábricas de celulose: um pequeno núme
ro altamente equipado e um grande número, que tende a decre! 
cer, de pequenas unidades, entre as quais encontramos as de 
instalações precárias e as altamente especializadas na prod~ 
ção de certos tipos .de celulose. 

TABELA VIII-3 
Número de :tábricas - Capacidade nominal de celulose em ton./ 
dia por Estado (1966 - 1973) 

E e t a d o e < 50 50al50 150a300 ·> 300 Totál 
66 73 66 73 

Pará l e . , 2 1 P~~ba 1 1 

l 
2 l 
l 1 

Pernambuco 4 3 -· - 4 3 
A.lagoas l 
s:~fipe l 
:B a . 2 1 

1 
l 
2 l 

Rio de Janeiro 4 l l - 5 l 
Kinaa Gerais 4 l 
são PE}ulo 21 11 
Parana 4 4 

4 1 
1 27 19 
1 6 5 

4 5 2 2 
1 - 1 

Santa Catarina ; . ; 1 - - 2 4 5 
Rio Grande do Sul 4 ; l 1 1 5 5 

lm.ASIL 52 29 8 6 2 4 1 .3 63 42 

FO?l'.I!Ea Relatório Leone e A.P.FPC. 
Obeervaoãos a tabela só ee refere à celulose. 

SÓ há uma grande unidade de pasta, com mais de 300 
ton./dia, responsável, em 1973, por mais de 70~ da produção 



de pastas mecânicas e .mecano-químicas. 
pouco representativas. 
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Todas as demais -sao 

Oito indi.istrias de celulose, todas com capacidade s~ 
perior a 100 ton./dia, toram responsáveis por cerca de 75 % 
da produção nacional em 1973 e por 73% em~1974, o que dá bem 
uma idéia da forte concentração. 

-Com exceçao da Borregaard que entrou no mercado re-, , 
centemente, ja como grande produtora, as demais ~a o eram em 
1966. 

UBELl VIlI-4 

IndÚ11triu Produção (toneladas) Participação ~ 

1966 1973 1974 1966 1973 1974 
Ind. Klabin Paraná Cel. 116.547 129,866 140.460 25,81 13,37 12,54 
Ind. Cel. Borregaard - 121,500 105,075 - 12,50 9,38 
Cia. Suzano Papel e Cel. 55.641 114.526 163.631 12,32 ll,79 14,60 
Champion Papel.e Cel. 71.510 99.064 101.038 15,83 10,20 9,02 
Ind. Papel Si.mao 37.990 89.856 101.600 8,40 9,25 9,07 
Papel e Cel. Cata.rinense 69,201 70.065 - 7,12 6,25 
Olinkra:C't Cel. • · Papel 18.580 60.180 59.519 4,17 6,19 5,31 
Ripaea S/ ! Cel. e Papel 41.505 75.315 4,27 6,72 

fOT!L BRASIL 451.625 971.687 1.120.000 

!Qms Leone e li.Pl'RC. 

De 1966 a 1973, o número de fábricas de celulose d1m,! 
nuiu de 63 para 42, e a produção aumentou de 451.625 para 
971.687 toneladas, ou seja, o número de fábricas decresceu 
33% e a produção aumentou 115,2 por cento. 

~ evidente a tendência de concentração, tanto pelo 
fechamento das pequenas unidades como pelo aumento da capaci
dade instalada das grandes. Aliás, à medida que o setor se 
moderniza caracteriza-se como sendo de indústrias de capital 
intensivo, nas quais as economias de escala são fator impor-
tante. 
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Quanto maiores os níveis de integração, menor o 
custo da produção. Não nos detivemos em levantar 1.nforma--
9Õea sobre a estrutura de custo da produção, porém com base 
em informações diversas e apenas para dar uma idéias uma pes
quisa sobre a América Latina citada por LEONE (1968) consta
tou que o custo da matéria-prima varia em torno de '30~, o dos 
produtos químicos e de outros insumos, de 10 a 15~; a energia 
de 5 a l~, a mão-de-obra de 20 a 30~ e a admjnistração de 20 
a 30 por cento. 

A produção de celulose é mais .dispendiosa no Brasil 
do que no Canadá e nos Estados Unidos. A t!tulo de exemplo., 
apresentamos os preços comparativos das matérias-primas uti
lizadas ~ produção de celulose, fibra curta alve~ada, no 
Brasil e no Canadá, em abril de 1975, pesquisados por um téc
nico do setor. 

lladeira . 
Soda , 
Sul:tato de eodio 
Cloro 
Clorato 
Ácido sulfuico 
Energia 
Óleo oombustÍvel 

Brasil 
Cr$475,00/ton. 
Cr83.000,00/ton.§ 
Cr$750,00/ton. 
Cr$804 00/ton. 
Cr$2.7ÓO,OO/tón. 
Cr$384iOO/ton. 
erso,1,5 n/h 
Cr$331,00/ton, 

§ 0rt1.200,oo/ton.(naoional) 
§§ Recebe incentivos do governo 

Canadá 
Cr$484,00/ton.§§ 
Cr$428,00/ton. 
Cr$577,00/ton. 
Cr$419 00/ton. 
er$1.oóo,oo/ton. 
Cr$466ÓOO/ton. 
Cr80,l 3 kw/h • 
Cr$556,00/ton. 

Mão-de-obra 

Kanutesção 
Operaçao 

4,92 homens~hora/ton. 1,23 homene-hora/ton. 
8';;08 · 11 11 

" l,86 11 
· " " 

CUsto do homem-hora 

llanutesção 
Operaçao 

Cr$16,28 
Cr$8,58 

Cr$6l,80 
Cr$53,38 

Nos Estados Unidos o preço da madeira aumenta, o da 



mão-de-obra equivale ao Canadá e o doe produtos químicos e 
transporte é menor. 

Independentemente de oscilações de pre9oa de um ou , , .. 
maia insumos, e facil concluir, com base nas informaçoes a-
cima, que a celulose do Brasil não se apresenta no mercado 
internacional com pre9oe vantajosos, nem mesmo no que conceI 
ne à mão-de-obra quando se trata de f abrica9ão de celulose 
com equipam.entoa modernos. Em se tratando de indÚetriu me
nos equipadas, principalmente as de papel e arte:tatoa, que 
ocúpam mão-de-obra mais numerosa, a situação é outra. A ce
lulose eó poderá competir caso ocorra uma escassez mundial 
deete produto ou se for vendida abaixo do pre90 real, por 
for9a de ~ontratoa especiais ou conoeaeão de vantagens de 
exportaoão. Comprando celulose brasileira escura, oe pa!
••• grandes pr·odutoree ganham no branqueamento, poie d11pÕem 
de produto• qu!miooe mais buatos e ganham na venda do pa
pel, sobretudo porque o papel nacional não compete em quali
dade com o estrangeiro. 

Oomo a fabricação de papel dá maior lucro do que a 
de eeluloae, a tendência é de só existirem :tábrioaa integr~ 
dai. Oe :tabrioantes de celulose procuram não vender aos :ta -brioante1 de papel que são obrigados a contar oom exoeden--
te1 ocaaionai1 e com importação de celulose (Tabela Anexo 
VIII-I e Pig. Anexo. VIII-B). 

Quanto à mão-de-obra, LEONE (1968) fez um estudo 
do ouato da produção no Brasil e constatou que a participa
ção da mão-de-obra na fabricação e manutenção varia de l,9 
a 18,~ do total da produ9ão, as vuia9Õee se dando irinoi
palmente em :tun9ão da capacidade instalada. Quanto menor a 
produ9ão, maior é a pe.rticipe.9ão da mão-de-obra. O grau de 
integração é o outro :t'ator que, ao lado dae eoonomiu dé .. '! 
cala, pesa no sentido de reduzir o pessoal ocupado. 

A pesquisa feita por Leone envolveu 148 empreaae 1n -
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tormantes, responsáveis por 95,2% da produção de papel, 
97 18% da produção de celulose e 51,2% da produçã~ de pasta .. 
meoanica e indicou 29.480 pessoas empregadas. O contin--.. 
gente total empregado . pelo setor de pasta mecanioa, celB 
loae. e papel, em maio de 1967, f.oi .estimado em torno de 
32.000 pessoas. Os resultados englobam as indústrias de 
papel, que são as que mais ocupam mão-de-obra e que não t~ 
ram diretamente abordadas por nós. Apesar disto, achamos 
interessante apresentar a composição do pessoal ocupado. 

Peas9al administrativo 
Operarios. 

especializados 
semi-especializados 
não especializados 

11,2% 
88,8% 

6,1% 
11,3% 
82,6% 

O Censo de 1970 indicou que para o Brasil o pessoal 
ocupado no gênero "Papel e Papelãon (inclui celulose, pas
tas, papel e artefatos) era de 70.813. ~o Estado de são 
Paulo era de 38.280, dos quais apenas 1.597 ligados à fa
bricação de celulose e de pasta mecânica. Em 1973 as indÚs -trias do setor empregavam mais de 50 mil pessoas (APFPC). 

Sobre o pessoal empregado no reflorestamento cabe
ria um estudo especial. ~ difícil calcular esta mão-de-obra 
e também são pouco precisas as previsões. O número varia 

. , 
muito segundo a fase de plantio, como tambem se relaciona d1 
retamente com a manutenção do ritmo deste plantio, com os e
quipamentos empregados, e também com · o cronograma das ativi
dades silvicultoras seguido em cada um dos projetos (l~ Con.! 
tatamos no sul do Estado que, à exceção do pessoal especial! 
zado, a mão-de-obra é constituí.da pelos chamados "volantes " 

(l) Os cronogramas são definidos por períodos que variam de 
dois a quatro anos: geralmente no primeiro ano se :{az o 
plantio e nos seguintes se.alternam a capina (mecanica 
e/ou manual), a roçada (mecanica e/ou manual) e o coroa
mento. 



-'.575-
ou "boias :trias", antigos agricultores e pequenos sitiantes 
que :toram obrigados a abandonar suas tradicionais ativida-
des, quer porque suas propriedades :toram absorvida1 pelas 
maiores, quer porque, mudando as relações de trabalho no 
campo, o antigo agricultor passa por um processo de prolet! 
riza9ão que o desloca }J&ra as periferias urbanas onde, ape
sar da intermitência do seu trabalho, e apeear da pobreza 
e mesmo miséria em que vive, pode usufruir de certas vanta
gens comparativas que são oferecidas pelo equipamento urba
no, mesmo em se tratando de pequenas cidades. O trabalho 
em atividades de re:tloreetamento atua nos dois sentidoas ex -
pulsando o lavrador das terras que vão ser reflorestadas e 
atraindo pare ~ate trabalho, pela impressão de continuidade 
que transmite. Porém o caráter de trabalho intensivo · só 
ocorre na !ase inicial de plantio e contribui para manter 
o trabalhador como um migrante, que se desloca de um lu
gar para outro à medida que as plantações o requerem. Quan
to às fases posteriores de capina, deabas.te e corte, a ten-

• , , 
dencia das empresas, e ja vimos que o reflorestamento e so-
bretudo uma atividade de grande empresa , é tornar, pela 
mecanização, este trabalho o menos mão-de-obra-intensivo 
poas!vel. 

6. A concentraoão no setor 

A integração técnica ou seja o encadeamento da pro

dução de celulose com a de papel é peculiar ao setor • 

.A.a unidades :tabria (incluídas as indústria.e de pa
pel vinculadas a grupos econômicos produtores de celulose ) 
se distribuíam da seguinte forma em 1973: 

- Estabelecimentos independentes (2) 
sq de pasta 15 
sq de celulose 5 
so de papel 6 (b) 

- Estabelecimentos parcial e/ou completamente 
integrados (o) 
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pasta e papel 7 
celulose e papel 29 
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- Estabelecimentos integrados 

pasta,celulose e '21pel(d.).+.,..8 

- Total 70 

Obeervaoõees a) Os estabelecimentos considerados como inde
pendentes -podem ter ligação com outras a~i
vidadee madei;eiras, como serrarias, indus
trias de paineie, etc. 

b) Em ;973 :tor~ cadastradas pela A.P.Fl?C 161 
industrias de• papel, sendo que é.penas 50 
pertenciam a grupos de celulose. Destas 50, 
apenas 6 são f'bricas i~oladas de papel~ No 
total, 117 :tabricas so produzem papel. 

o) A integração pode ser parcial ou completa 
oon:1'orme ' a natureza das pastas e a natureza 
do papel. Considerando a capacid,ade insta
lada de celulose ou de pasta tería.moss 

< 50 ton/ dia 25 
50 a 150 ton/dia O 
150 a 300 ton/ dia 2 

> 300 ton/dia 2 

d) A.e indústrias totalmente integradas, consi
derando a capacidade instalada em 1973, pa
ra produção de celulose, podem ser agrupa~ 
das da seguinte !orma: 

< 50 ton/dia 5 
50 a 150 ton/dia 1 
150 a 300 ton/dia 1 

> 300 ton/dia 1 

Esta concentração técnica permite evitar rupturas 
na Jjnha de produção, proporcionando economias no que se 
refere ao transporte, manutenção, comercialização e admi-
nietra9ão em geral. 

A integração técnica não se dá apenas ao nível de 
unidades industriais integradas. Subordina-se, em muitos 
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casos, a diferentes. formas de concentração econômico-tin~
ceira. A partir daí procuramos distinguir grupos econômi 
.2.2!. (l) que se caracterizam por !ormas de integração que 
envolvem transferência de produtos, em diferentes estágios 
de transformação, de uma fábrica para outra. 

Estes grupos, muitos dos quais já praticavam . re!l~ 
reatamento antes doe incentivos fiscais, passaram a const! 
tuir empresas especializadas, o que nos permite obser-
var que, em alguns casos, a integração vai do reflorestamen -' .. ' , ' toa tabricaçao de papel e, as vezes, ate a de arte!a--
tos, As exceções a considerar são grupos econômicos que - , ... nao refloreetam e utilizam outras materias-primas que nao a 
madeiras ·grupos Pira.hy, Portela e Silva Gordo. 

Dentre os grupos, podemos distinguir aqueles que 
pela sua origem e composição atual chamamos de nacionais e 
aqueles que pela sua origem e composição até 1975 (a res
salva sendo feita .devido à venda da Borregaard) eram de ca
pital estrangeiro. Teríamos ainda a considerar grupos em 
que o capital nacional se apresenta associado a capitais 
estrangeiros, Todos estão discriminados na Tabela Anexo 
VIII-J, 

Seis grupos, três nacionais (Klabin, Suzano e Si
mão) e três estrangeiros (Champion, Borregaard e Olinla-aft) 
se destacam e sobre eles faremos algumas ligeira.e considera-

... 
çoes. 

, 
A lG.~bin começou sua atividade no comercio de pa-

pel em 1899 constituindo a Klabin lrrnãos & Cia., importad,2 

(1) O grupo pressupõe diferentes t~pos de ligações 
e~presas, que podem ser de c~ater financeiro, 
tecnico 1 comercial, associaço~s parciais, etc, 
po economioo, cqmo foi por nos definiqo, pode 
titu!do por uma unica empresa ou por varias. 

entre as 
familiar, 

Um gru
s er cone-
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ra de material de escritório. Os elos da integração !oram 
ee estabelecendo: em 1906 montaram uma tipografia e, em 
1909, ,.depois de um período em que arr.enda.ram uma máquina 
de papel em Salto, começaram a etapa de fabricação com oel~ 
loae importada, ao criar a Cia.. Fabricadora de Papel - c:FP. 

~ .. ' 

A empresa se desenvolveu numa concentração creecen -te e, ao mesmo tempo em que expandia o setor de papel,o ~ 
po toi diversiticando suas atividades (área de química, de 
cerâmica, de mineração e, mais recentemente, agropecuária). 

Em 1934, já 
adquiriu no Paraná, 
da Monte Alegre, com 
pequenas j:Jropriedades 
a Indústria Klabin de 

tendo em vista a produção de celulose, 
do Banco do Estado do P~aná, a Fazen-

62 mil alqueires e logo depois outras 
cont!guas (l). ~constituída em 1941 
Papel e Celulose do Paraná (I K P C ) 

que, contando com reservas naturais em pinheiros (Arauoaria 
sp), áreas extensas com condições propícias a !lorestamea 
to e reflorestamento, água abundante (a propriedade !iea na 
margem do rio Tibagi), jazidas carboníferas próprias e pos
s1b11idade de comunicação com os centros consumidores cons
ti tu!doe pelas duas grandes metrópoles do país, organizou a 
produção de celulose. 

Mantém ainda importantes reservas de araucária.PB.!_ 
sou a empreender grandes programas silviculturais, plantan
do inicialmente araucária e mais tarde espécies exóticas , 
principalmente Pinus elliotti, caribea, patula 1 taeda e eu-

. ,.,,, .. , 
calipto • A preocupaçao can o abastecimento em madeira e 
constante e a Companhia, como aliás todas as fábricas de 
paata e celulose, procura sempre que possível e conveniente, 
comprar madeira de terceiros. 

(1) Manoel Correia de Andrade dirigiu em 1961 ~a pesquisa 
de camp<>, realizada durante a XVI Aesembl;eia Geral 
da A. G. E., que resllJ,tou no estudo monográ.f'ico sobre 
"ll~te ilegre e a industria de papel e celulose do Pa
ra.na". 
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Na década de 50 o grupo continuou sua expansão, ta.a 
to descendente, iniciando a fabricação de artigos manutatur! 
dos de papel (1952: criação do setor de embalagens de P&.P!. 
lão ondulado em são Paulo - CFP; 1955: fábrica de embalagens 
de papelão ondulado no Rlo de Janeiro - DCKLA; l96ls tábri
ca de embalagens de papelão ondulado em Vila Anastácio, São 
Paulo) e.englobando novas unidades de celulose (l96ls Pa
pel e Celulose Catarinense, em Santa Catarina; 1964s Fábri
ca de Papel e Celulose de Piracicaba, São Paulo - PIRK, que 
usa como matéria-prima o bagaço de cana). Em 1967, com as 
vantagens o:terecidas pela SUDENE, criou a "Papelão Ondulado 
do NQrdeste S .A.", PONSA, localizada em Pernambuco, que PI!. 
duz celulose,. papel e embalagens a partir de bagaço de cana. 
Recentemente adquiriu a Onibla S.A. Ind. e Com. de Papel, an -"' tea pertencente ao grupo :finlandes Haarlan Papevitehdu. O 
"Quem é Quem" de 1974 indica no Papel e na Celulose Catari
nense a participação da Adela (Luxemburgo) e da IFC (Corpora -ção Financeira Internacional - norte-americana), participa--
9ão esta que se dá sob a forma de financiamentos. 

O Grupo Suzano/Feffer começou a atividade no setor 
oomo negociante e depois ataoadista e importador de papel • 
Em 1939 iniciou a atividade industrial com tipogratia e fa
bricação de artefatos. Durante a Segunda Guerra Mundial mon -tou uma usina de papel em são Paulo: - Indústria de Papel · 
Leon Fe:t:ter - utilizando celulose importada. Em meados da 
década 50 instalou a Cia. Suzano de Papel e Celulose para 
produzir celulose a partir do eucalipto, atualmente já com 
capacidade de 500 ton/dia. 

Em 1959 inicia atividades silvicultoras para as 
quais vem adquirindo glebas em ~if erentes municípios do Esta -do, ~á dispondo em 1972 de 39.164 hectares (ielatÓrio da 
Diretoria - "O Estado de São Paulo", 18/04/73). 

O processo de oonoentra9ão e também o de oentrali
za9ão é bastante olaro ao nível do grupo. Podemos destacar, 
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entre outras, as seguintes empresas: Ind. de Papel leon 
Fe!!er; Ind. de Papel Rio Verde (com fábrica em Suzano e 
em Pirituba); Cia. Agro-Florestal Paulista; Empresa Agrí
cola Bandeirante; Nemo s.A. Administração e Negócios Im~ 
biliários e participação majoritária na Terrasat (empresa 
especializada em levantamento de recursos naturais), , esta 
, , ,,., . 
ültima ja num processo de diversificaçao empresarial. Em 
1975 no setor, além das três usinas de celulose e/ou pa
pel, estendeu a integração até a produção de artefatos com 
a Carto~em Mazza e a Suzano-Kimberli, esta em associação 
com a Kimberli, empresa norte~americana do setor. 

Do Grupo Simão fazem parte: Indústrias de Papel Si 
mão S,A, ~ue, embora uma única empresa, é constituída por 
três unidades :fabris - uma fábrica de papel em são Paulo 
(capital), uma pequena fábrica de papéis finos em Mogi das 
Cruzes e a unidade de Jacare!, onde é fabricada a celulose 

sul!ato alvejada de eucalipto --; uma fábrica de enve
lopes - Mário Pinheiro - em são Paulo; uma fábrica de ~ 
pelão para embalagem - Cromopel - em são Paulo e uma usi
na de caulim - a Caulisa - situada no Nordeste e usutruin 
do dos incentivos da SUDENE. 

O grupo Simão, como o.e demais grandes fabricantes 
de oelulose, está empenhado em grandes programas de plan
tio. Possui já plantados 45 milhões de pés de eucalipto 
tem programado o plantio de mais de 10 milhões de árvores 
no ano agrícola 1974/75 (Relatório de· Diretoria, "0 Estado 
de São Paulo", 17/01/1975), As principais áreas de reflo
restamento estão situadas em Itapeva, no Vale do Paraí.ba 

e 

(onde está localizada a unidade de celulose) e também em 
Minas Gerais, espalhadas por cerca de 80 fazendas, entre 
arrenda.d.as e próprias, num total aproximado de 18,000 al-
queiras. 

Também esta empresa se iniciou no comércio de pa-, 
pel e manufatura de artefatos. Fundada em 1925, ao em 
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1935 passou a fabricar papel. Em 1958, oom a entrada em 
produção da unidade de Jaoare!, tornou-se uma empresa int! 
grada de papel e celulose. Vem ampliando continuamente 
sua produção, tendo contado para alguns projetos de expa..n- . 

são com o apoio financeiro do BNDE. A integração do gru
po Simão vai portanto do reflorestamento à produção de 
artefatos ·e inclui a produção de caulim, matéria-prima 
uti1izada para revestimento de papel. 

Estes três grupos, e t~bém alguns outros menores, 
apresentam em comum um alto grau de integração. A centrali
zação se manifesta não só pela absorção de empresas menores 
como pela ampliação de cada um doe grupos. Esta ampliação 
Tem se fazendo apoiada em empréstimos concedidos pelo 
lmDll, sendo de se notar que alguns dos maiores concedidos 
por este estabelecimento bancário estatal foram destinados 
a este setor industrial. 

Embora em empreendimentos isolados, já se manifesta 
a participação de capitais estrangeiros. A política defini
da pela C. D. I. (Conselho de Desenvolvimento Industrial ) 
e pelo Programa. Nacional de Papel e Celulose implica em est! 
belecimentos de grande capacidade de produção que requerem 
novos e grandes investimentos a serem feitos sob a forma de 
financiamento ou de capitais de risco estr~eiros. 

Esta opção de crescimento vai ao encontro dos inte
resses dos grandes fabricantes mundiais de celulose, alguns 
com características oligopolÍsticas, o que é contirmado pe-

, -los grupos estrangeiros ja em produçao e principalmente pe-
los projetos de ampliação e instalação no Brasil. 

Em diferentes momentos, já ficou claro o forte po
der de expulsão que o fator poluição exerce sobre as indús
trias de celulose nos paises industrializados. A falta de 
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preocupe.ção com o problema,no Brasil, mesmo nos casos em que 
exiate uma legislação específica, !oi um fator decisivo, ao 
lado de outros, já amplamente discutidos, no interesse por 
investimentos estrangeiros no setor. Ainda em 1972, o repr! 

À -sentante do Brasil na I Conferencia das Naçoes Unidas sobre 
o Meio Ambiente, declarou que o país não estava em condições 
de desviar recursos consideráveis para a proteção do meio 8f! 
biente. 

Em 1974 o governador de Minas Gerais vetou uma lei 
de proteção ambiental para o Estado argumentando que poderia 
inibir o desenvolvimento do setor industrial. Alguns munic,! 
pios brasileiros, visando atrair indústrias, chegaram a di
vulgar a~ogans como "benvinda a poluição". 

A conscientização da necessidade de defender o meio 
ambiente é um fato relativamente novo.- Desde 1968, diversos 
organismos das Nações Unidas passaram a levantar o problema, 
a reunir especialistas e a propor soluções. A legislação 
noa pe.Íees mais industrializados foi se tornando mais rigor2 
ea :e o uso de dispos! ti vos antipoluição mais difundido. 

O "caso" da Borregaard 

Instalada no Brasil em 1967, foi declarada pelo go
verno federal como "de alto interesse para a economia naci~ 
nal", pois obedecia à diretriz do novo modelo econômico de 
dar todas as facilidades a empresas voltadas para exportação 
(l). Para a empreendedora, as vantagens eram grandes: além 
da intra-estrutura urbana de Porto Alegre, dispunha das van-

, 
tagens da proximidade portuaria, de estar junto a duas rodo-
vias federais e, ainda, como manifestaram em entrevista seus 

(l) Revistas, semanários e jornais quase diariamente publi
cam notas e artigo! sobre o. "caso" ~orregaard. Destaca
mos "O Estado de Sao Paulo", "Opiniao", "Jornal do Bra
sil", "Gazeta Mercantil" e "Exame". 
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d!retores, contou como fatores positivos: a; estabilidade 
polÍtica, a mão-de-obra barata, as facilidades fiscais e 
a falta de rigor na aplicação de leis de proteção ao meio. 

A Indústria de Celulose Borregaard resultou de 
uma associação entre a Aktieselskapet Borregaard, noruegue 
ea e o BNDE. nA participação nacional na instalação da indÚ! 
tria se revestiu de aspectos no mínimo estranhoes embora te
nha subscrito 42,6 por cento do capital de Cr$186.791,944,00, 
investindo Cr$79,6 milhões e se constituindo no maior acioni! 
ta, o BNDE detém somente 27,9 por cento das ações com direito 
a Toto - porque a maior parte (38 515 621) das ações eram 
de preferenciais de terceira classe. Por isso, a Borregaard 
AS, que comprou apenas 33,6 por cento do capital, ou seja, 
8 999 885 ações preferenciais de primeira classe, possui 
42,33 por cento do total de votos. Aliada aos acionistas 
menores também noruegueses, caso da Adela Investment, Aktie
selskapet Borgeatadt, Arca Finans, Den Noreke Creditba.nk e 
Hambros Bank, seu poder de decisão é total, pois chega a 
66,.5 por cento da participação acionária com direi to a v•to 
(BA}{AS, 12/5/75)". 

Foi projetada para produzir 220 mil ton./ano (720 
ton/dia), a serem obrigatoria e totalmente exportadas para 
a matriz norueguesa, por um período de 15 anos, a preços 1!! 
feriares aos do mercado internacional. Fato que nos levou 

, .. .. 
a considera-la uma empresa "integrada a distancia". Como o 
Brasil ainda é importador de celulose, em quantidades equi
valentes à produção <la Borregaard, na prática estaríamos 
vendendo a um preço inferior ao que compramos. 

A empresa foi saudada pelas autoridades locais, es
taduais e nacionais como um passo importante no caminho da 
industrialização e uma vitória para a economia nacional. Co-, 
me9ou a funcionar em J.i72, mesmo sem alvara da Secretaria da , , 
Saude; apesar de um parecer tecnico encarregado de se mani-
festar sobre a instalação ter alertado sobre a sua nocivida 
de, o processo não teve prosseguimento. SÓ agora autorida-
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des e opinião ptÍblica tomaram conhecimento sobre os termos 
deste parecer. 

ÃB indicações que encontramos sobre o grau de po
luição são tirados da imprensa diária e de periódicos e, 
mesmo que lhes falte maior precisão, permitem avaliar as 
propor9Õee do problema. A empresa foi denunõiada na câma
ra de Porto Ãlegre como responsável pelo despejo de 3,5 t2 
neladas diárias de gases com componentes sulfúricos e sul
furosos de alta capacidade corrosiva. Situada às margens 
do rio Gua!ba, em !rente à cidade de Porto Alegre (contra
riando o seu Plano Diretor), não previu a instalação de 
equipamentos anti-poluidores. O despejo de seus detritos 
e a torte. e desagradável emanação de gues tóxicos provo
cou violentos protestos na capital gaucha. Depois de per-.. 
maneoer tres meses fechada modificou, parcialmente, o pro-
cesso de fabricação (em lugar de sulfato passou a usar so
da), e as toneladas de componentes químicos lançados na ai 
mosfera foram agora acrescidos de toneladas de soda (cons
ta que são três toneladas de resíduos) despejadas nas águas 
do rio Gua!ba, e apesar da redução do odor, a baixa do !n-

A , , 

dice de oxigenio da agua e suficiente para exterminar a ta~ 
na e a flora do rio. 

A pressão da opinião pÚblica, de inquéritos parla
mentares em n!vel estadual e em nível federal, levaram a 
uma reformulação da constituição acioná.ria da empresa, e o 
BNI>E passou a controlar 56~ do seu capital, abrindo-se a 
possibilidade de uma pequena parte da produção se destinar 
ao mercado interno. Foi contratada uma empresa sueca espe
cializada em despoluição de indústrias de celulose. Como 
resultado de todos os inquéritos, o governo brasileiro foi 
levado a rever e renegociar os acordos de venda da produção. 
Aa exportações passaram a não receber aprovação da CACEX e 
do BNDE •• finalznente, !oi propt>sta na CPI (Comissão Parla
mentar de Inquérito) a eacampação da empresa. 

Iniciou-se uma prolongada negociação entre a Borr! 
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gaard norueguesa, o BNDE e o Montepio da Família Mi~itar, ao· 
qual em meados de 1975 passou o controle acionário da IndÚs
tl:'ia de Celulose Borregaa.rd, mediante o pagamento de 40 mi
lhões de dólares a serem pagos em celulose, no prazo de qua
trx> anos, ao preço de mercado. 

Esta nacionalização terá pouco efeito prático, caso 
não se consiga mudar as bases do "acordo de vendas". Além do 
mais, a empresa norueguesa continuará responsável pela asei! . , ' , tencia tecnica a fabrica de celulose para papel e de celulo-
se solúvel para rayon. 

A Champion Papel e Celulose S.A. é subsidiária da 
Champion Papers Inc., uma das maiores firmas norte-americana 
e com participação acioná.ria da Chemical International Finan 
ce, da The Deltec Banld.ng Corp. Ltd. (Banas, 1975).Foi in! 
talada em 1958, no município paulista de Mogi-Guaçu •. i uma 

empresa integrada, no Brasil, com atividades que vão do refl~ 
' - N reatamento a produçao de papel. Tem projetos de ampliaçao 

que elevarão sua capacidade de produção para 570 ton./dia , 
em 1976. 

A Olinla-aft Celulose e Papel S.A. 
, 
e a terceira gran -

de empresa estrangeira em funcionamento no setor. Localiza-se 
em Igaras, Santa Catarina. Parte de sua produção de celulose 
é exportada, principalmente para Argentina e Uruguai. ~ uma 
empresa em franca expansão: associou-se ao Grupo Plantar e 
anunciou a implantação de uma grande unidade produtora de pa
pel de embalagem a ser localizada no município de Angatuba -
a BR.ASKRAFT S .A. Florestal e Industrial - com capacidade ini-· 
cial prevista de 600 ton./dia, em 1977 (l). -

(l) Not!cias recentes de jornal indicaram que a associaQão en 
tre a Plantar e a Olink:raft havia sido desfeita e temos
intormações, não confirmadas, de que a Plantar está nego
ciando com a Amer~can International Paper, primeira empr! 
sa norte-americana do setor em 1973. 
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0 aetor de celulose é fn doe que tem apresentado 

maior crescimentos mais de 200% entre 1965 e 1974 (de 370 
mil para l.120 mil toneladas). O PNRJ pretende que em 
1980 eeta produ9ão seja de .4,2 milhões, dos quais 2 mi
lhÕea seriam exportados. 

01 projetos de amplia9ão e de inatala9ão estão r1 
preeentadoe na Tabela Anexo VIII-H e na Fig. VIII~9. 

Praticamente todos os grupos econômicos têm pro~! 
to de amplia9ão, sendo que em geral esta ee vincula a al -gw:naa da.11 tábrioas do grupo, as maiores e mais modernas,v! 
eando, evidentemente, usutruir de economias de escala. No 
total daa 70 usinas existentes em 1973, apenas 27 previam - . , ampli$Qao, o que a longo prazo podera conduzir ao teohame~ 
to daa unidade• de pequeno porte, sem possibilidade econô
mica d• alcan9ar o tamanho m!niflo exigido pelo CDI. 

Oa pro~etoa previstos de inetala9ão, conforme as 
in:toX'Dl&QÕee que pudemos obter, são em número de vinte • 
dois. 

Origem do capital 

nacional 
eetrangeira(maioria) 
mie ta 

Freqüên Capacidade prevista 
eia - ton./dia 

12 
6 
4 

l.017 
4.300 
4.150 

Já nos reterimos a alguns destes empreendimentos 
no Oap. VI (Aracruz, Cenibra, Jari e Braskra.ft) ao estudar 
oa pro,jetos de re:tlorestamento integrados com produ9ão de 
celulose. Ressalta a dimensão dos· empreendimentos com oa
pi tal majoritário estrangeiro (Jari, norte-americana; Em
brasca, holding controlado pelo grupo Mac Millan Bloedel, 
maior empresa canadense do setor de produtos florestais,na 
qual participa o grupo Brascan (com 49% do capital), tam-, 
bem canadense e do qual taz parte a Light; Marubeni, japo-
nesa; Braoel,pertenoente a grupos portugueses). Entre os 
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empreendimentos de capital misto, alguns são de grande pro-
por9ão (Cenibra --- Celulose Nipo-Brasileira -- aseociaçãô· 
de um consórcio japonês , Japan-Brazil Pulp Reeouroee Deve
loJ;lllent Co., constituído por onze indústrias de celulose e 
papel, com cinco empresas da Companhia Vale do Rio Doce(CVRDh 
sendo que 50,7% de seu capital inicial de Cr$160 milhõea · pe~ 

tenoem à OVRD; -- !racruz Celulose S.A. a que nos referimos .. 
no Cap. VI; Pirahy, que consta como pertencente a British -
Amerioan Tobaoco Co. Ltd. ; Cia Souza Cruz Indústria e Comér
cio (no Banaa, 1975, a Wiggins Teape Limi ted consta como sua 
maior acionista). 

O que constatamos de comum nestes projetos grandio-
, 

sos e o seu enquadramento no esquema de produzir para expor-
tação. Diante do panorama da produção mundial, se abriu ao 
Brasil a oportunidade de se tornar um grande produtor. E o 
PNOP - . assimilou esta oportunidade e a integrou nos objeti voe .. 
económicos nacionais. 

Complementando o esquema brasileiro, temos a posição 
dos grandes grupos papeleiros internacionais, alguns dos quai1 

... 
autentico& grupos "multinacionais". Impedidos de ee expandir 
em eeua pa.Íees de origem, enfrentando um enorme aumento de 
pre90 relacionado com o custo da matéria-prima, da mão-de
obra, da luta anti-poluição, cientes das potencialidadee bra
sileiras e das vantagens oferecidas pelo Brasil, têm o maior 
interesse de aqui implantar :fábricas, principalmente em asso
ciação com empresas nacionais, para poder usufruir de !inan-
oiamentos do BNDE, só concedidos a empresas oom capital naci~ 
nal majoritário e, ao mesmo tempo, vincular a produção destas 
novas !ábricas ao interesse de garantir o suprimento de 
seus mercados nacionais e de manter a sua posição hegemônioa , 
no comercio internacional. 

As grandes corporações mundiais do setor procuram , ... 
em geral se associar com empresas que ja dispoem de mac19oe 
florestais implantadoe, para usufruir da vantagem de não te
rem que imobilizar um ponderável capital por um período de 
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no mínimo sete anos. Confirmamos este interesse, podemos ci-, 
tar mais algumas multinacionais ja em processo de instala-
ção ou em negociação com grupos nacionais privados e esta
tais: Isvenca, finalandesa; American Can, norte-americana; 
Weyerhaeuaer, norte-americana; Scot Paper, norte-americana. 
associada ao grupo Antunes na COPPA; Kimberly-Olark, norte
americana, associada num empreendimento da Suzano, e outras 
mais. 

Um levantamento feito por COUTINHO e REICHTUL 
(1975) referente à porcentagem de capital internacional por 
patrimônio Úq'fii.do, por ramo, nas 379 maiores empr! 
sas manu:tatureiras, no Brasil, constatou que a participa
ção do capital internacional no setor papel, celulose, etc. 
era de 5~ em 1968 e passou a ser de 41,3% em 1972, sendo es
te o setor em que mais cresceu, no referido período, a part! 
cipação estr8llgeira. 

Na celulose como em outros setor• industriais a in,2 
vação vem de fora. Apesar doe avanços tecnológicos, relaci~ 
nados principalmente com a celulose de eucalipto, que se tem 
desenvolvido no Brasil, acreditamos, com base em informações 

, - -de tecnicos, que estas sao, no mais das vezes, adaptaçoes 
que vão sendo feitas no próprio processo de implantação. O 
principal capital das indústrias oligopolistas continua a 
ser o seu grau de desenvolvimento tecnológico e a sua capac! 
dade de renovação. 

7. Considerações finais 

O "boom" da indústria de celulose que contatamos no 
Brasil, pelas suas características, tem implicações comple
xas. Foi o que procuramos ana1isar ao estudar a produção 
de matéria-prima, a transformação industrial e as caracter!! 



t'icas db mercado, através do seu ent1'elaçamento e não isolad_!! 
mente. 

O reflorestamento, exigindo a ocupação de vastas áreas 
que se estendem pelas periferias das áreas de influência dos 
centros mais dlllÂm1cos,vincula-se com as indústrias de pri
meira transformação - as indústrias de celulose. Quanto ao f! 
tor trabalho, a indústria de celulose, dadas as suas caracter!~ 
ticas tecnológicas, absorVe pouca mão-de-obra. Como economia 
a&rÍcola o reflorestamento apresenta uma possibilidade de ab-
sorção de naão-de-obra muito variada, segundo a tecnologia em-
pregada, e oscilante segundo o estágio do plantio. Pelas ca
racterísticas das empresas reflorestadas, tudo indica que se 
caminha para elevados graus de mecanização. 

Consideradas as mudanças recentes e transformações em 
andamento nas instalações industriais, na composição do capi
tal e nas previsões de mercado, é possível distinguir perío
dos distintoi neste setor industrial. Um, totalmente de ini~ 
ciativa nacional, relacionado com a matéria-prima nativa e/ou 
artificial e tendo sua produção consumida nos grandes centros 
do país. Outro, n~ qual se estabelece um novo circuito econô - , mico, passando a ser a exportaçao o objetivo priorit~io e a 
liderança econômico-financeira passando para grupos interna
cionais. As zonas de produção se desligam doe grandes cen
tros u:L'banos brasileiros e destes se distanciam cada vez mais, 
à medida que as iniciativas aumentam de escala. 

Quanto à produção de celulose, as perspectivas de ab
sorção pela demanda interna são limitadas, mesmo quando basea
das nas estimativas otimistas do P.NPO. 

As indústrias em implantação e as projetadas estão cl!· 
ramente voltadas para o exterior. E, na medida em que depen-. 
dem da demanda externa, manterão o seu caráter de dependência. 

# A 

O que acontecera em caso de um recesso economico nos 
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ps!ses iillportádores? A.d pressões das .empresas multinacio
nais !81'-se-io\ ' certamente, no sentido d4) colocar a produ-

t . . 

c;ão no mftoé4o int.erno brasil~iro, '- empree.hdendo, · prov:avel-
mente, uma verticalização e partindo para a fabricação de . .. 
papel e de artefatos num encaminhamento oposto, quanto a 

' d1re9ão, do ocorrido nas .fases iniciais desta atividade 1!l 
duetr1.al. 

A concentração vertical que caracteriza a produção , 
de celulose no Brasil, como aliás no mundo todo, fol ampla 
mentt beneficiada por incentivos governamentais e está ae~ 
4~ paulatinamente penetrada pela política de diversi:fica-
ção das empresas, à procura de uma maior estabilidade atr! 
vés da heterogeneidade da produção e da localização, O CCJ!! 
glomerado é uma das expressões mai.,t característica• desta 
procura de estabilidade que vem marcando ·~ capitalismo, a-

, -poa os anos trinta, na sua preocupaçao de reduzir riscos e 
de se proteger de situações de crise locálizadas no espaço 
e/ou setorialmente. 

A política econômica do Estado brasileiro, na med! 
da em que está se comprometendo com estes ~pos oligopo-
listas, quer diretamente a elas se associando, que~ oferece1 
do estímulos diretos e indiretos, e•tá promovendo uma reo~ 
ganização significativa do espaço brasileiro, não só q~ 
to à, atividade industrial, como quanto a novas formas de 
ocupação que interferem na estrutura agrárià, nas relações 
de trabalho e no uso do solo. As aooessivas mudanças das 
leia de incentivos fiscais relativas ao reflorestamento 
traduzem e mostram d jogo de influências dos grupos econô
micos regionais, nac·ionais e internacionais, rurais e urb! 
nos_._ 

l extraordinária euforia de alguns setores indus-
triais brasileiros e muito em particular o de celulose e 
papel, se seguiu o impacto decorrente da rei-ação da econ.2. 



mia mundial que marcou o ano de 1974. novamente, como jáa-
, ' , 

conteceu em varios outros momentos, a · economia dai areas cen 
trais teve melhores condições de enfrenta.Z' uma •situação de 
crise, evidentemente em prejuizo das eoonomias depenaentes. 

O setor papel e celu1ose está passando, mundialmente 1 

pela sua maior depressão. Ao 11 boom" de 1973/74 seguiu-se um 
verdadeiro colapso que está se apresentando como mais grave 
do que as cíclicas variações marcadas ora pela falta, ora poJ 
excedentes de produtos intermediários e finais. 

Um artigo de 18/8/1975, :publicado no "Financial Ti
mes-" e assinado por L. Barling, analisa as conseqilências de.e_ 

.... 
ta· crise no Ocidente e permite uma inferencia para o Brasil. 
Nele se afirma que, no momento atual, em alguns pa!aes onde 
ainda se acham eIQ . funcionamento velhas máquinas, de oape.C_idã 
de limitada e ineficientes para períodos de grande demanda , 
tornam-se mais rentáveis do que as grandes e custosas máqui
nas projetadas para operar com alta capacidade e que se tor
naram "fabricantes de prejuizos", quando trabalhando com ca 
pacidade ociosa, e está levando grandes produtores de pa-
pel e celulose do mundo todo, a questionar a vantagem de ·1!! 
vestir eomas tão elevadas pa.J;"a obtenção de lucros considera
dos por eles como ~ginais (l) e colocando a alternativa da 
.vantagem em produzir nos países subdesenvolvidos, sobr~tudo 
tendo em vista o potencial de matéria-prima disponível. f 

(1) 

Por outro lado, estes mesmos grandes produtores,diaa 

A indÚStri' norte-americá.na teria que investir 24 bi
lhões de dolares, ,aos :preços de 1974, para fazer fa
ce, a longo prazo, a demqd·a de consumo, considerando ,: 
uma taxa de crescimento m~dio de 4% ao ano, quando al.i 
projeções do total disponivel para este período seriam " 
de 16 bilhões ( Financial Times. 18/8/1975). 



te da c?'19e, Ja89aram a duvidar da ot'édibilidade d4ae :proje
ções de demanda a longo praz.o propostas :pe1à :EAO, baseâdas 
em intengões 4e in"festimento e t~ de crescimento hiltÓri• , , , , ~ 

co. Alias, a propria FAO ja e~ta revendo suas preTisoea. ex~ 
trema.mente otimistas dae ta1as ae crescimento .(4,5~ ao ano 
:para a celulose e 4,9% para o :Papel) feitas em fate a!U! 
condições favoráve~s de troca em 1973. PassQu a consiae
rar que o crescimento médio previsto até 1979 seria de 
4,2 e 4,1% (celulose e papel), enquanto técnicos independe~ 
tes opinam que este crescimento não set-á maior do tue 3,5 
por cento. 

Diante da instabilidade da oferta e demanda ID'\U'ldial 
há uma nítida preocupação dos grupos investidores internacio 
nais em planejar conjuntamente os investimentos, prinbfpal-
mente nos países em industrializa~o onde esperam contar com 
um forte aumento no consumo. 

Face aos fatos expostos, a pergunta que se coloca de 
imediato é: qual será o futuro das tradicionais empresas n~ 
cionais na sua quase totalidade empresas fechadas, de gruJ)OI 

familiares? Pressionadas por eata situação de competição,ea 
timuladas e apoiadas pelos orgauismoe de orédito nacionais 
e internacionais, aceitaram o desa.:fio de crescer & prod1'1.21!r 
para exportar, e tudo indica que, embora lentamente, atrme 
de financiamentos e associações isoladas, terão que aceitar, , , ,. 
como alias ja ocorreu em todos os demais setores dinamicos 
da economia brasileira, a participação de capitais estra.ngei 
roe de risco. À medida que isto for ocorrendo, estar-se-á 
caminhando para uma progres9iva desnacionalização, que deiJc! , ,... 
ra a produçao pea-ticamemte ao sabor dos inter.esses dos gra -
pos mul~inacionais. 



TABELA ANEXO VIII-A 
Papel - Produção por Estado (em toneladas) 

E S T A D O 1967 1968 

BAHIN' 1. 282 1. 281 

CEARÃ 
, 

ESPIRITO SANTO 1.553 1. 545 
, 

GOIAS 1.312 1.314 

GUAJCABARA 18.092 20.040 

MINAS GERAIS 30.883 33.984 

PARATBA 

PARANÃ . 184.873 183.634 

l'ERNA\'1BUCO 18.408 18.200 

RIO DE JANEIRO 58.547 57.268 

RIO Gde.DO SUL 26:008 27.905 

Sta. CAT-.ARINA 35.523 38.103 

SÃO PAULO 447.135 503.024 

T O T A L 823.616 886.298 

FONTE: Relatório Leone e APFPC. 

1969 1970 1971 

1.199 1. 508 1. 508 

1. 531 1. 503 1.445 

1. 314 1.434 1.434 

20.550 26. 4 71 28.481 • 

36.570 39.860 43.737 

4.976 4.983 

200.674 213.045 227,563 

10.854 11.719 13.518 

57.235 56.7íl9 68.649 

27.733 29.096 30.598 

44.494 88.785 113.822 

550.519 623.804 701.274 

952.673 1.098.910 1.237.012 

1972 

5.199 

745 

1. 597 

31. 455 

47.958 

4.917 

252.245 

23.630 

69.740 . 
29.912 

124.015 

753.547 

1.344.960 

1973 

15.252 

2.729 

2.466 

35.316 

62.922 

5.419 

285. 10·6 

5.0.156 

87.986 

34.308 

148.261 

856.882 

1.587.403 

1 

"' \D 

"' 1 
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Fig. ANEXO 

PAPEL : 
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VIII-A 

PRODUÇÃO POR ESTADO - 1967'1973 
em tonelodas 

Fig. ANEXO Vlll·B 

PAPEL : PRODUCÃO BRASILEIRA-1950/1973 
•• tonelada 
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TABELA \~.!I - C' 

Produção b ra s il ira d e pasta~ qUÍ•icas e ae.i-q-UÍ..icaa por tipo de ribras em toneladas - 1967 e 1 9 7J 

E STA D :l 

Bah ia 
Ceará 

iQ -

Minas Gerai s J 724 
Paraíba 
Pa.ra.oá 
Pern.a.mbu: .;:; 1 

~e Janei"it 
Rio Grande S ·I Santa Catl 
São Paulo 622 3 

Brasil Q827 

2000 

18Jl 
880 

~ 7.284 

1 

1 

87, 1J6 

10J2 971 86J 

1032 i. o;B 999 

onte: Re1a~Ório Leone e Esta~Íaticaa da A.P.r.P.C. 

luai•e euca.J.J..ptos 

J086 
802 

1 

J086 802 

lOJlal 

211989 2690 
JOOla8 14851 
231127 21a o2 

181626 J0286 

1971 

31,.."'30 

1~21 

809 

211'08 

2ZZ.17 

1!172 

250 

J285 
898 

1J9J9 

37050 

551<22 

1973 19Cll' 

2!!0 1 

4f>28 

ll74 

12!11.'0I 37.484 

45~47 31'l!l37 

641.1159 ·= 51'll26 

1969 

.,93 

132,554 

37.355 

TO T .l L 

1970 

4A60 

121J373 

4],.323 

10:\,"66 

37~568 

1971 197 :? 

1-; 

e,44 1) 

p2.77[> 

3!1,961 171.JM 

J2:l.1 J.1 

721.500 



TABELA ANEXO VIII/D 

CELULOSE: Destino da Produção - 1973 - (em ton) 

lndústrl11 

Blhh 
lnd. de Papils Santo Amaro S/A 

Ceari 
Cta . Sulctarense de Papits - Sulcepa 

Hln11 Gerats 
Cta. Htnetr1 dt Papils 

PI ra Tba 
lptlu - lnd.Cel . e Papel d1 Parafba S/A 

Parani 
(•Iro S/A : Indústria de Papel 
Cta. Senges de Papel e Celulose 
Cocelpa - tia.Celulose e Papel do Parani 
Indústria Brasileir~ de Papel S/A 

To ta 1 

To ta 1 

Totl 1 

Total 

Indústrias Klabln do Paraná de Celulose S/A 

Pernambuco 
Ch . lndüstrlls Brastlelru Portela 
P1flsa - Papils Finos do Nordeste S/A 
Papelão Ondulado do Nordeste S/A - Pana 

Rio de Janeiro 
Cl1 . lndüstrl1l de Papel Plr1hy 

Rio Grande do Sul 
Celulose Camb1ri S/A 

Total 

Totl 1 

To t11 

tia.de Papel e Papelão Pedras Brancas 
Cl1.lndustrial de Celulose t P1ptl Ou1lba 'Ctlup1 " 
Fábrica de Celulose e Papel S/A • Facelpa 
Indústria dt Celulose Borrega•rd S/A 

Sinta Catarina 
Celulose lranl S/A 
tia.Fabril de Papel ltajaf 
Ollnkraft Celulose e Papel Ltda . 
Papel e Celulose C1t1rlnense S/A 
P1pelos1 Industrial S/A 

Sio Paulo 
Agro-Industrial Amíll1 S/A 
Br1slt1l 5/A p/a lnd.e Com . 
Ch1mplon Papel e Celulose S/A 
Cla.A9rfcol1 e Industrial Cfcero Prado 
Cla. Fabricadora de Papel 
Ch . 14anuhturelra de Papel - COHAPA 

Totl 1 

lota 1 

Cl1. Helhora•entos dt Sio Paulo - lndüstrl1 de Papel 
Cl1 . Suz1no de Papel e Celulose 
Fibrlc1 de Papel Nossa Senhora Aparecida S/A 
lnd . Com. e Cultura de Madeiras Sguarlo S/A 
lnd. de Papal Slmio S/A 
Indústrias Reunidas Irmãos Spin• S/A 
Josi Pires Castanho Filho 
klab1n lr•ios • Cla. 
Pirassununga S/A - lnd.Com . Papel e P1ptlio 
Refinadora P1ull1t1 5/A - Papel e Celulose 
Rlgesa, Celulo11,Papal e EMbal191ns Ltda. 
Rlpasa S/A - Celulose t Papel 
S/A Godinho Braun1 Industrias de Papel 

Total 

Fonte: APFPC • 1973. TOTAL 

Pro dução 

8. 221 
8. 221 

316 
316 

3.285 
3. 285 

898 
900 

9 . 451 
1 . 954 

12Q.866 
143 .069 

7. soo 
2 . 740 
~ 
19 . 7 39 

J . 900 
J . 900 

17.000 
6.549 
4 . 146 
9.342 

121 . 500 
158 . 537 

9.684 
880 

60 .180 
69 . 201 
~ 
149 . 395 

2.76 1 
160 

99.064 
24 .828 

718 
1 . 480 

19 . 16 7 
114. 526 
12.720 
10 . 804 
89 . 856 
17. 822 

1. 03 2 

7.046 
1 .483 
7.972 

19 . 178 
41. 505 
~ 
476.785 

Cons umo Próprio 

8 . 223 

8 . 223 

316 
316 

8.544 
8. 544 

~285 

3.265 

898 
900 

9.451 
1 • 954 

129.598 
142.ROl 

7. 500 
2 . 740 
~ 
19.689 

3.877 
3 . 877 

6 . 510 
4. 146 
3., 988 

14. 644 

9.259 
880 

52 . 17 2 
68.508 
~ 
135 . 393 

2.7 36 
189 

62.573 
12 .529 

727 
1. 480 
3. 316 

50 . 474 
12 . 720 
10.804 
75.561 
14.881 

5.572 
1 .483 
7. 973 

19 . 17 8 

~ 
286.862 

5 
6 
7 
8 
9 

10 
11 
12 

1 3 

14 
15 
16 
1 7 
18 

19 
20 
21 
22 
23 

24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
32 
33 
34 
35 
3~ 

37 
38 
39 
40 
41 
42 

Mer cado 1 n terno 

67 
67 

10. 744 

5. 016 
~ 
15.760 

4 21 

1. 569 
90 8 

4.381 
7.279 

24.368 
12 . 533 

16 . 595 
53 . 941 

12 . 604 
2. 941 
1. 032 
1. 468 

41. 505 

177.087 

Mercado Externo 

6 . 256 

148 
~ 
135 . 589 

6 . SJC 

6. 534 

12 . 31 7 

277 

12. 594 
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Tabela Anexo VIII- E 
Pasta Mêcânica e/ou Mecanoq~!mica - 1973 (ton) 

I N D ú s T R 1 A S Produção Consumo Mercado Mercado 
Próorio Interno Externo 

:iaraná 

:elpa S/A Ind. de Papel (Trombini) 998 998 
:ia. Sengés de Papel e Celulose 5655 5655 
:nd. de Pastas Paraná Ltda 660 - 592 
:nd. Brasileiras de Papel S/A 22 25 -
:nd. de Papel São Marcos L tda. 343 - 336 
:nd, Guarani Ltda. 331 - 252 374 
:nd. Klabin do Paraná Cel. S/A 10488-4 104888 -
P'adareira Miguel fortes S/A 4611 4259 231 
fadeireira Santa Maria S/A 847 - . 762 
~anasa - Madeireira Nacional S/A 1755 1755 1721 
~asa - Papelão Apucaraninha S/A 1721 - -
~asta e Papelão Guarapuava Ltda. 648 - 648 
~inho Past L tda. 4598 4598 -
:.erraria são Pascoal Ltda, 510 - 480 
:.errarias Reunidas Irmãos Fernandes S/A 1800 - 1800 

TOTAL 129383 122178 6822 374 

~ernambuco 

Fábrica de Papel do Ibura Ltda. 519 519 

TOTAL 519 519 

Rio Grande do Sul 
I ,~,~s tr ias Pasta de Pinho Ltda. 613 613 

TOTAL 613 613 

Santa Catarina 
Balsinott e Cia. Ltda. 247 247 
C::lulose Irani S/A 3193 . -
H::idrich Indl. Mercantil e Agrícola S/A (Himasa) 1935 3195 1927 
I :-:d, e Com. Kuz S/A 1360 1327 
Ir.d. Papel L. Dall As ta & Cia. Ltda. 1842 1842 
Pêgnoncelli Hachmann S/A Ind. Com. e Exp. 2060 2010 
Pandolfo S/A Ind. e Com. 780 780 
Papel frascal Sul Ltda. 1528 1463 
Pclpa de madeiras Ltda. 2039 2079 

TOTAL 14984 --=-- 3195 11675 

são Paulo 
Cia Melhoramentos de são Paulo - Ind. de Papel 3275 3270 
Ir.d. Com. e Cultura de Madeiras Sguario $/A 405 405 .. 

Ir.dústrias de Papel Sim-ão S/A 2636 2636 
Ribeiro Parada S/A Inds. de Papel e Papelão 6968 6024 942 

TOTAL 13284 12335 942 

Brasil 158783 138227 20052 374 

fonte: A.P.f.P.C. 1973 
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fiBELA ANEXO VIII-F 
Destino da produção de paata e celulose - 1969 a 1973 

e o n 8 u m o V e Zl d · a l!I 

Estado Ano Pasta Celulo- Total Pasta Celulo , Total 
se l!le - ~ .. ,,,,_ 

Ceará 1969 
1970 
1971 
1972 
1973 316 316 

Paraíba 1969 
1970 2.200 2.200 
1971 . 2.950 2.950 
1972 3.000 3.000 
1973 3.285 3.285 

Pernambuco 1969 10.413 10.413 
.1970 7.500 7.500 
1971 480 9.785 10.265 
1972 495 14.013 14.508 
1973 519 19.689 20.208 

Bahia 1969 
1970 
1971 
1972 2.445 2.445 
1973 0.223 8.223 

llinas Gerais 1969 4.388 4.388 
1970 4.459 4.459 
1971 5.321 5.321 
1972 5.705 5.705 12 12 
1973 8.544 8.544 

Rio üe Janeiro 1969 3.639 '5.639 
1970 3.274 3.274 
1971 3.425 3.425 
1972 3.577 3.577 
1973 3.877 3.877 

são Paulo 1969 3.979 194.857 198.836 142.198 142.198 
1970 4.882 212.755 217.637 166.291 166.291 
1971 6.745 257.397 264.142 480 147 .5~4 148.034 
1972 9.893 281.506 ·291.399 1.540 139.532 .141.n2 
1973 12.335 286.862 299.197 942 194.020 194.962 

. Paraná 1969 98.147 118.657 216.804 5.779 13.897 19.676 
1970 89.507 111.426 200.933 9.588 10.447 20.035 
1971 106.609 127.788 234.397 10.190 4.987 15.177 
1972 108.391 13·8.509 246.900 5.735 780 . 6.515 
1973 122.178 142.801 264.979 7.196 67 7 .26.3 

Santa Catarina 1969 4.26i 29.420 33.681 3.812 13.353 17.165 
1970· 4.545 73.196 77. 741 4.627 31.791 36.418 
1971 4.743 95.633 100.376 6.541 24.889 31.430 · 
1972 4.803 122.393 127.196 8.850 16.764 25.614 
1973 3.195 135.393 138.588 11.675 13.813 25.488 

Rio Grande do 1969 15.471 15.471 291 22. 949 23.240 
Sul 1970 · 17.270 17.270 437 23.556 23.993 

1971 J,7.259 17.259 · 322 22.995 23.317 
1972 15.990 15.990 906 138.514 139.420 
1973 14.644 14.644 613 151.349 151.962 

!9!!!• .A.PIPO. 
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TlB:!:LA Alh'XJ V .LII-G 

BRASIL - BALANÇO ENTllE CONSUK> 1 01'!RTA PW O ~CAI)() INTERNO DE CEUJI.051!! ! PAST1 H!X:ÜUC1 
- 1974/1980 (Em 1.000 t.) . 

Celulose - Fibra longa Celulo:ie Fibra curta li Pasta -Anos 
Sg.~~Q Of'ert.A ===gggº~Q.. ~~~Q i: nr .... t... ----- O!e~!!;~ ~='~ª"''" 

1974 42) .476 -47 -- 558- o~u -13?. 

1 

174 
1975 491 522 -Jl , '165 781 -16 174 
1976 595 5'n •18 984 ~3 •121 174 
1977 656 628 •28 l 055 976 " •79 174 
1978 898 694 •204 1 1'9 l 078 •51 181 
1979 946 ?!-1 •185 l 146 l 189 -44 181 
1980 946 842 •104 l 141- l 321 ·· -I/6 li 181 

FONTE1 Cf. Plano Nacional de Papel e Celulose, 1975 

TAB!:LA iliIO VIII-li 

COllSUMJ? APWJITI!! DE CELtl'l.OS! 'D! TOOOS OS TIPCS (1965/1973) 
(Em 1.000 t.) 

Anos Produção Importação !xportagão Consumo aparente -- - -- ~- -- -=™- -
1965 370,1 6,2 37,5 338,S 
1966 451,6 14,0 17,3 448,3 
1967 475,2 25,0 11,3 488,9 
19fS 517,l 35,l ll,9 540,3 
1969 Sé7,3 n,8 26,7 562,4 
1970 664,1 28,2 39,6 65?.,7 
1971 721,5 68,7 32,7 .757,5 
1972 898,3 n8,9 141,0 8?6,2 
1973 9:>1,7 122',8 191,2 90J,3 

FONTE: Cf • Plsno Nacional . de Papel e Celulose, 1975. 

TABELA Ai~::c VIII-I 

PAPEL: ~DUÇÃO ~RASILEIRA POR TIPO - 1950-1973 - (em toneladas) 
Papel para Papel de em 

Ano escrever e bel agem Outros Total 
~ -1950 98 471 139 476 15 181 253 128 

1951 101 .<os 148 351 l~ 805 2M 764 
1952 98 498 154 1/-9 16 J83 2'-9 350 
1953 110 824 ll-8 051 21 Y,2 300 237 
1954 101 510 194 8?9 28 391 324 780 
1955 110 979 202 458 32 644 346 081 
1956 ll7 ""º 2JO 678 47 573 395 311 
1957 123 873 218 126 'JE. .363 378 '.362 
1958 149 869 247 754 35 300 432 923 
1959 156 313 263 024 40 8'.li' 460 173 
19l-O . 1~8 563 292 289 44 237 505 089 
l~l 170 247 315 084 48 081 533 412 1962 199 127 349 524 53 178 iíOl 829 
1963 22om 389 824 45 979 6';1i 575 
1964 ~o 179 4~m 48 5~ 718 (65 
1%5 262 ~l 379 026 53 419 (.94 766 
19M 288 781. 4~9 587 . 54 475 312 843 
1967 292 019 466 555 65 042 82J H6 
19fS 310 375 504 189 71 734 8~ 298 
19f9 343 5~ 529 485 79 679 952 673 
1970 357 314 642 985 98 6ll 1 098 910 
1971 421 649 712 640 102 723 1 237 012 
1972 M-·9 273 fo3 286 272 401 l 344 960 
1973 496 5rn 752 048 338 848 1 587 403 

1'0NTS1 Relatório Leone e APP'PC. 

mee~iea 

e ôllJl ~":'.'.: -~~,db 
378 . -204 
415 -241 
445 -271 
480 -~ 
530 -349 
595 -424 
630 -449 
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