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O EUCALIPTO EM QUESTÃO: OS IMPACTOS E SUAS CONTROVÉRSIAS
The eucalyptus in question: the impacts and their controversies

Frederico Magalhães Siman1

RESUMO: O presente estudo tem como objetivo identificar, comparar e analisar algumas das produções 
científicas que tratam dos impactos socioambientais e socioeconômicos do cultivo do eucalipto a partir 
das posições concordantes e contrárias. Como tais impactos possuem uma expressiva abrangência, não 
sendo possível tratá-los aqui em toda sua complexidade, toma-se de forma representativa e exemplar 
os impactos nos recursos hídricos, por ser em torno destes que se desenvolvem os mais intensos e 
controversos debates. A partir da identificação dos trabalhos que abordam o tema, busca-se demonstrar a 
associação entre as esferas científica, econômica e política a partir da relação existente entre as teses dos 
pesquisadores e a área do conhecimento, os vínculos institucionais e as bases sociais. 
PALAVRAS-CHAVES: Impactos ambientais; Recursos hídricos; Produção científica.

INTRODUÇÃO

Em diferentes realidades nacionais, dentre elas a brasileira, o cultivo de espécies arbóreas 
exóticas sob a forma de monoculturas é objeto de intensas e controvérsias discussões e debates, tendo 
nas plantações de eucalipto um caso emblemático. 

O presente estudo tem como objetivo identificar, comparar e analisar algumas das produções 
científicas que tratam dos impactos socioambientais e socioeconômicos do cultivo do eucalipto a partir 
das posições concordantes e contrárias. Como tais impactos possuem uma expressiva abrangência, não 
sendo possível tratá-los aqui em toda sua complexidade, toma-se de forma representativa e exemplar 
os impactos nos recursos hídricos, por ser em torno destes que se desenvolvem os mais intensos e 
controversos debates. 

A partir da identificação dos trabalhos que abordam o tema, busca-se demonstrar a associação entre 
as esferas científica, econômica e política a partir da relação existente entre as teses dos pesquisadores e 
a área do conhecimento2, os vínculos institucionais3 e as bases sociais4. 

A importância dessa abordagem se revela pela necessidade de problematizar e questionar 
a neutralidade do discurso técnico-científico que está por de trás de alguns centros de pesquisas 
“florestais”, apontando que o tema em pauta não é simplesmente um problema técnico-científico, mas, 
evidentemente, uma construção híbrida que, para além de aspectos teóricos e metodológicos, envolvem 
as esferas econômica e política da sociedade brasileira. 

Para compreender e analisar como a produção acadêmica a respeito dos impactos socioambientais 
dos plantios de eucalipto vem se reproduzindo através do tempo nas mais diversas instituições por meio 
1  Mestre em Ciências Sociais em Desenvolvimento, Agricultura e Sociedade, Consultor independente, fredericosi-
man@gmail.com.
2  A definição de área do conhecimento foi construída a partir do cruzamento de duas informações: a) grande área do 
conhecimento (CNPQ) em que está registrado o curso em que o pesquisador obteve sua última graduação; b) grande área e 
sub-área do conhecimento (CNPQ) em que estão registrados a maior parte dos grupos de estudo os quais os pesquisadores 
estão formalmente associados. Nos casos em que não há vínculo com universidades brasileiras, a área de conhecimento foi 
definida a partir do registro da última graduação, segundo a classificação vigente no Brasil (CNPQ).
3 Os vínculos institucionais referem-se às relações de colaboração formal estabelecidas entre pesquisadoras ou pes-
quisadores e universidades, departamentos acadêmicos, núcleos de pesquisas, empresas privadas e entidades públicas. 
4  Base social aqui é entendida como um conjunto de relações e instituições que suportam o trabalho científico de pes-
quisadoras ou pesquisadores no que tange às dimensões materiais e simbólicas. Essas bases sociais são identificadas a partir 
de critérios objetivos e subjetivos, que envolvem financiadores e agentes reprodutores das teses e argumentações.



6 7

de centros de pesquisa e pesquisadores de variadas áreas do conhecimento, optou-se por utilizar duas 
ferramentas de pesquisa: a pesquisa documental e pesquisa bibliográfica. 

A pesquisa documental permitiu levantar dados secundários a respeito do funcionamento 
do setor produtivo de base florestal no Brasil, sua atual dinâmica produtiva, principais indicadores e 
conflitos relacionados, bem como, o conhecimento da atuação de centros de pesquisa e pesquisadores 
que abordaram e/ou abordam temas relacionados às plantações de eucalipto para fins energéticos e 
industriais e suas implicações socioambientais5. 

A ferramenta pesquisa bibliográfica proporcionou o acesso a diversificados trabalhos, reflexões 
e estudos de caso que contemplam as explorações de recursos florestais para fins industriais e energéticos, 
sua inserção nos territórios rurais brasileiros e suas implicações socioambientais; abordagens sobre 
a relação entre setor produtivo e universidades públicas, a função social da universidade pública e o 
discurso técnico científico na questão ambiental6. 

O EUCALIPTO
Originário da porção territorial da Austrália e ilhas próximas (DEAN, 1996), o gênero eucalipto 

foi introduzido em várias regiões do globo devido às variadas possibilidades da utilização de sua madeira 
e aos interesses e representações associadas a ela. O conveniente rápido crescimento7, alto volume de 
biomassa lenhosa e a facilidade de desenvolver-se nos mais variados solos e climas fizeram desta árvore 
a “menina dos olhos” dos interesses industriais, tutelados na atualidade principalmente pelas indústrias 
siderúrgicas e de celulose e papel. 

O nome Eucalyptus é de origem grega (Eu - bem + Kalipto - cobrir) e remete-se à anatomia de 
seu fruto, que conforma uma camada globular rígida (GUERRA, 1995). O gênero possui mais de 600 
espécies que, como aludido, são originárias da Oceania. Na Austrália, as diversas espécies de eucaliptos 
respondem por mais de 90,0% da cobertura arbórea e sua reprodução e primazia neste ambiente decorre 
da “capacidade de sobreviver aos incêndios florestais que caracterizam os ecossistemas australianos” 
(SHIVA, V; BANYOPADHYAY, J, 1991, p. 66). Nesta imensa porção territorial, as florestas de eucalipto 
se concentram nos ambientes de maior precipitação ou, quando presentes em zonas áridas, em áreas 
próximas de cursos d’água (SHIVA, V; BANYOPADHYAY, J, 1991).

EXPANSÃO E CONSOLIDAÇÃO
O primeiro país a introduzir o eucalipto no continente sul-americano, de acordo com Lima (1987), 

foi o Chile, seguido da Argentina e do Uruguai. No Brasil, sua introdução se deu no estado do Rio Grande 
do Sul, todavia, foi no Estado de São Paulo que o cultivo do gênero em larga escala se consolidou. A 
expansão da cultura do eucalipto, na primeira década do século XX, foi obra do trabalho do engenheiro 
Edmundo Navarro de Andrade da Cia. Paulista de Estrada de ferro, no intuito de criar “alternativas para 
a produção de dormentes de madeiras para seus trilhos” (GUERRA, 1995, p. 38).

Inserida na lógica produtivista da agricultura disseminada pela Revolução Verde que se 

5  Para isto recorreu-se às seguintes fontes de dados e informações: Censo agropecuário/silvicultura (IBGE); Docu-
mentos de associações do setor produtivo de base florestal; Mapa dos Conflitos Ambientais – MG (GESTA – UFMG) e Mapa 
da Injustiça Ambiental e Saúde do Brasil (FIOCRUZ-FASE); Currículo Lattes dos pesquisadores estudados; Sites de centros 
de pesquisas envolvidos com o tema.
6  As referências pesquisadas ficaram condensadas nos seguintes temas: Impactos socioambientais das monoculturas/
eucalipto;Conflitos socioambientais;Parceria entre a universidade pública e o setor produtivo;Produção e discurso técnico-
científico. Mesmo sem usos direto, ambos os temas são pertinentes à proposta de trabalho e completaram as referências 
fundamentais aqui utilizadas. 
7 Vandana Shiva (2003,p.47-51) em “Monoculturas da mente” apresenta uma série de dados decorrentes de pesquisas 
florestais na Índia que desconstroem a primazia do eucalipto frente aos gêneros nativos ou historicamente adaptadas às con-
dições ambientais do país. Nesse sentido, a autora trata o alto crescimento e produtividade do eucalipto como uma construção 
simbólica. Este é ponto importante para se pensar as representações acerca das características naturais do eucalipto, deslo-
cando parte do debate para o campo do simbólico, o que, de fato, não é objeto desta comunicação. 
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processa no pós Segunda Guerra Mundial, a expansão das monoculturas de eucalipto concorreu para 
transformações ambientais agudas nas porções territoriais onde se instalaram. No Brasil, país no qual 
a organização do espaço agrário é desde o período colonial orientada ao atendimento dos interesses 
externos, a monocultura foi a forma de cultivo adotada pelas oligarquias e grupos dominantes durante 
toda sua história após a chegada dos europeus.

O cultivo de eucalipto está intrinsecamente associado a esta lógica de produção e de apropriação 
do espaço. Em Gonçalves (1999), podem ser identificados três momentos do processo de consolidação 
dessas plantações no Brasil. Num primeiro momento, no início do século XX, principalmente nos 
estados de São Paulo e Minas Gerais, hospedaram-se os primeiros plantios associados ao crescimento 
urbano-industrial e sua consequente necessidade de matéria prima para abastecimento energético (lenha 
e carvão vegetal). Em um segundo momento, entre as décadas de 1940 e 1950, período de expansão 
das indústrias produtora de ferro-gusa e aço, o eucalipto tornou-se fundamental como fonte de energia 
(carvão vegetal) do setor siderúrgico. E por fim, após o advento do golpe militar de 1964, quando, sob 
as ações de fortalecimento dos projetos capitalistas no campo e de crescimento industrial associado 
à internacionalização da economia brasileira, houve de fato a expansão e consolidação do modelo 
de exploração econômica das florestas baseados em extensivas e homogêneas plantações arbóreas 
(essencialmente de eucalipto e pinus), voltadas, especialmente, aos interesses dos setores ligados às 
cadeias mercantis da siderurgia e de papel e celulose. 

Neste momento em que a política florestal foi palco do caráter conservador, excludente e desigual 
do desenvolvimento do capitalismo brasileiro, principalmente a partir dos anos 70, as plantações se 
expandiram para os estados do Espírito Santo e Bahia. Minas Gerais, desde a década de 1940 com 
suas siderurgias e, a partir de 1977, com a fábrica de celulose da Cenibra em funcionamento, se tornou 
território de expansão dos monocultivos de eucalipto, equivocadamente intitulados de “reflorestamento”. 
Esse movimento de ampliação dos plantios arbóreos foi subsidiado pelo Estado brasileiro por meio de 
generosos incentivos fiscais, bem como pela venda de terras a preços irrisórios e pelo arrendamento de 
terras tidas como devolutas no Norte e Nordeste do estado. Os fartos subsídios foram extintos em 1988, 
mas a presença do setor com suas imensas áreas de monoculturas já havia se consolidado, fato traduzido 
pela atual posição de Minas Gerais de estado da federação com a maior área plantada de eucalipto, com 
1.401.787 ha, o equivalente a 28,7% da área total de plantio no Brasil (ABRAF, 2011). 

As monoculturas de eucalipto e a lógica em que as mesmas estavam e estão assentadas ocasionaram 
e ainda ocasionam inúmeros impactos nos ecossistemas e suas populações humanas, arbitrariamente 
incorporadas nestes projetos. Toda a degradação do ambiente e a desestabilização de populações rurais 
envolvidas no processo de monoculturização dos ambientes rurais e transformações socioculturais, até 
então significativamente situadas em outras perspectivas de organização produtiva e de vida, muitas 
delas tradicionais, foram estudadas por inúmeros pesquisadores que, por fim, acabaram por denunciar 
e visibilizar aquelas realidades por meio de publicações acadêmicas, bem como, a atuação junto a 
movimentos sociais e organizações políticas.

Mas os argumentos e afirmações a respeito dos impactos das explorações “florestais” não foram e 
não são consensos. Muitos cientistas, vários deles ligados ao setor produtivo de base florestal, produziram 
estudos a fim de deslegitimar, ou como advogam alguns, desmistificar os argumentos contrários à 
continuidade e expansão da atividade em questão. 

Mas o que explica que determinados temas trabalhados a partir de metodologias científicas 
chegam a conclusões tão antagônicas? Certamente, por se tratar de áreas do conhecimento distintas, 
as perspectivas metodológicas e epistemológicas que as sustentam são responsáveis, numa perspectiva 
formal, por tal antagonismo. Mas o que se encontra por de traz destas diferenças na definição, formas 
e caminhos para conhecer? As dimensões econômica e política-ideológica subjacentes à produção 
científica pode ser uma das trilhas a percorrer em busca dessa resposta. 

“O conceito de Política, entendida como forma de atividade ou de práxis humana, está estreitamente 
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ligado ao de poder” (BOBBIO, MATTEUCCI, PASQUINO, 1998, p. 954). Este fazer político é, pela 
ótica aqui sustentada, fundamentado por ideias e crenças que remetem a determinadas cosmovisões 
que, na leitura do materialismo histórico, estão, em última instância, assentadas numa base material 
e nas relações sociais a ela associadas.  Nesse sentido, “a produção das ideias, das representações, 
da consciência está em princípio diretamente entrelaçada com a atividade material e o intercâmbio 
material dos homens, linguagem da vida real” (MARX; ENGELS, 2009, p. 31).

OS IMPACTOS E SUAS CONTROVÉRSIAS

Como aludido na introdução deste trabalho, os impactos aqui explorados serão apresentados a 
partir dos antagonismos estabelecidos em torno dos recursos hídricos na realidade brasileira.

No Brasil, pode-se considerar que as argumentações construídas em torno das controvérsias sobre 
o impacto ambiental do eucalipto foram, em grande sentido, pautadas por três obras que se tornaram 
referência para a produção científica. Em uma ponta, encontram-se as obras “O Reflorestamento com 
eucalipto e seus impactos” e o “O impacto ambiental do eucalipto” de Walter de Paula Lima (1987; 
1996), onde o autor esforça-se para relativizar e “desmitificar” alguns impactos do eucalipto no 
ambiente, tomado, sobretudo, por seus aspectos constituintes não humanos. Na outra ponta, acha-se o 
texto indiano, traduzido e publicado pela Comissão Pastoral da Terra – CPT/MG, “Inventário Ecológico 
sobre o cultivo do Eucalipto” de Vandana Shiva e J. Bandyopadhyay (1991), que assume uma posição 
crítica em relação aos plantios extensivos e homogêneos de eucalipto, relacionando os aspectos naturais 
e sociais dos impactos ambientais. 

Para início de debate, cabe destacar as considerações de ambos os autores sobre os impactos do 
eucalipto em relação aos recursos hídricos. 

De acordo com Shiva e Bandyopadhyay (1991), a principal crítica feita à realização de projetos 
de plantações homogêneas de eucalipto diz respeito aos danos causados sobre os ciclos hidrológicos. O 
desempenho positivo ou negativo da planta em relação aos recursos hídricos dependerá, diretamente, da 
quantidade de água disponível, mas também, da quantidade requerida pela árvore para a manutenção de 
sua vida.

Lima (1987), de forma oposta, afirma que não existe nenhuma ressalva em relação ao consumo 
de água pelo eucalipto. Pelo contrário, defende que a maior parte das espécies possuem importantes 
mecanismos de adaptação a situações de déficits hídricos, concorrendo, assim, para a “economia” do 
consumo de água. Já Shiva e Bandyopadhyay (1991) consideram que a estrutura biológica e morfológica 
do eucalipto permite que, mesmo sobre tensão por escassez de água, a planta continue sua retirada. 
Sendo assim, em nenhuma hipótese a planta apresenta mecanismos de conservação de água. 

O sistema radicular do eucalipto é outro ponto nevrálgico nas controvérsias sobre os impactos 
nos recursos hídricos. Lima (1987) aponta que, “como nas demais espécies florestais, a concentração de 
raízes do eucalipto é máxima nas camadas superficiais [...] sendo o desenvolvimento radicular profuso 
e bem desenvolvido lateralmente” (LIMA, 1987, p. 51-52). Não existe grande diferença entre as raízes 
da maior parte das espécies de eucalipto e outras espécies florestais, não trazendo prejuízos às águas 
subterrâneas, pois “na maioria das condições do relevo a situação normal do lençol freático está muito 
além do alcance do crescimento do sistema radicular, e alimentação da transpiração ao longo do ano 
é feita pela água do solo na extensa zona de aeração” (LIMA, 1996, p. 56).  Contrariamente, Shiva e 
Bandyopadhyay (1991) assinalam que essa característica superficial do sistema radicular do eucalipto 
consiste em “um eficiente mecanismo de apropriação de toda umidade superficial disponível em regiões 
alimentadas pela chuva, nas quais a precipitação é exatamente igualada a suas necessidades de água” 
(SHIVA; BANDYOPADHYAY, 1991, p. 78). De acordo com esses autores, devido à competição criada 
pela umidade do solo, o eucalipto impede o crescimento de outras plantas, como também bloqueia o 
abastecimento do lençol freático.

Tendo apresentado de forma breve esta controvérsia técnica, trazem-se algumas passagens que 
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expressam este antagonismo no Brasil, iniciando com os pesquisadores que aqui são tomados como 
entusiastas e defensores das plantações de eucalipto e, por este ângulo, do modelo de exploração florestal 
em vigência. 

O engenheiro florestal Scolforo (2008) assinala a eficiência do eucalipto em relação ao consumo 
de água, especialmente em ambientes úmidos, relativizando a força da sua capacidade de absorção da 
umidade quando comparada às outras espécies nativas e agrícolas.

Em regiões de clima úmido, onde a precipitação anual é normalmente maior do que a 
evapotranspiração, o balanço resulta em excedente hídrico, o qual recarrega a água subterrânea, 
da mesma forma que outras espécies florestais. 
Comprovando essa eficiência no uso da água, várias pesquisas tiveram como objetivo estudar o 
efeito das florestas homogêneas de eucalipto sobre o regime de água e verificaram que a presença 
de florestas de eucalipto não apresentou qualquer efeito adverso sobre o regime de água.
Outros experimentos comprovaram que as florestas nativas e algumas culturas agrícolas 
transpiram tanto ou mais que o eucalipto. (Cana, Milho, Café, Citrus, Feijão) (SCOLFORO, 
2008, p. 38).

Trazendo a discussão para o plano do manejo adequado da microbacia, utilizando-se da comparação 
entre a cultura do eucalipto e de culturas alimentares, o engenheiro florestal Valverde (2009) ressalta a 
eficiência única do gênero em relação ao consumo de água:

No tocante a parte hídrica, o eucalipto é taxado como uma espécie consumidora de grande 
quantidade de água. A título de curiosidade, o leitor deve pesquisar e comparar o consumo de 
água para cada unidade produzida de carne, cana-de-açúcar, batata, milho, soja, etc e verá quem 
realmente é a verdadeira bomba hidráulica vegetal. De qualquer forma, seria leviano de nossa 
parte afirmar com toda propriedade que o eucalipto reduz ou não a quantidade de água no solo, 
alterando a vazão dos cursos d´água, pois isto é inerente a qualquer cultura e o que está em jogo 
é o manejo adequado da microbacia. O certo é que o eucalipto, por ser uma espécie de rápido 
crescimento, apresenta um gasto energético alto, daí a necessidade de se hidratar, mas podemos 
garantir que dificilmente uma outra espécie seria tão eficiente no uso deste recurso quanto ele. É 
por isto que em regiões de maior precipitação, o consumo e o crescimento florestal tendem a ser 
maior (VALVERDE, 2009, p. 5).

Na mesma linha, relativizando o consumo de água do eucalipto, os engenheiros florestais Mora e 
Garcia (2000) fazem uma distinção entre diferentes espécies do gênero que são caracterizadas pelo alto 
consumo, de outras que possuem menor exigência. De acordo com os autores, o gênero não apresenta 
grandes diferenças em relação às outras plantações arbóreas e vegetações no que concerne à redução da 
umidade do solo e de água subterrânea. 

No caso do eucalipto, algumas espécies da Austrália (E. regnans, E. marginata e E. oblíqua, por 
exemplo), realmente apresentam alto consumo de água, pois os estômatos permanecem abertos 
e, consequentemente, apresentam alta taxa de transpiração. 

Para sobreviver, necessitam de sistema radicular mais profundo ou ocupar locais específicos, 
onde as condições de disponibilidade de água no solo sejam mais eficientes no consumo de água 
do que inúmeras culturas agrícolas.

O regime de água do solo e da água subterrânea sob plantações de eucalipto não difere 
substancialmente daquele observado sob plantações de outras espécies florestais, ou mesmo de 
outros tipos de vegetação. Em relação ao déficit anual de água do solo e à dinâmica da água 
subterrânea, o eucalipto comporta-se como qualquer outra espécie florestal (MORO; GARCIA, 
2000, p. 69-70). 

Como pôde ser observada, a centralidade da argumentação desses autores encontra-se na eficiência 
do eucalipto em relação ao consumo de água, dado que o gênero possui, na maioria de suas espécies, 
determinados “mecanismos” que o tornam econômicos em relação ao consumo de água. A cargo de 
comprovação, os autores proferem, em sua maior parte, uma comparação com culturas agrícolas que 
compõe a cesta alimentar da população no Brasil.
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Não obstante as argumentações a favor da referida eficiência em consumo de água presente no 
eucalipto, trabalhos de pesquisa que partem das perspectivas dos territórios onde foram implantados os 
tradicionais projetos de plantações arbóreas (especialmente de eucalipto) e suas populações, fazem, a 
partir das vivências das populações locais, uma contraposição a esta afirmativa, definindo e qualificando 
os impactos a partir das experiências locais. 

A geógrafa Ferreira (2002), a partir de um estudo realizado em um território quilombola no 
estado do Espírito Santo, expõe uma passagem dos relatos coletados, onde um morador relaciona à 
entrada das monoculturas de eucalipto com a transformação aguda na dinâmica hídrica e a consequente 
desarticulação na relação sociedade-natureza tradicionalmente estabelecida localmente.

[Entrevistador] E quando o eucalipto chegou, como é que foi que ele entrou na terra?

Seu Osmar - Quando o eucalipto chegou, essa terra que nóis tomava conta não era nossa não, 
era de um negociante...dono da terra...mas nóis tomava conta da terra dele, gado dele, tinha gado 
nosso, tinha dele, de muita gente. Depois que o eucalipi chegou, acabou com esses mato, acabou 
até com as comida dos boi...eles araram tudo para plantar o eucalipi. E o eucalipi, o eucalipi 
derrotou com nóis do lugar proque... comeu as água toda. Você não vinha aqui no tempo que não 
existia o eucalipi, senão você ia ver, você comia peixe aí a vontade, hoje o pobre não acha nem 
uma piaba pra comer! Que acabou as água, só tem o canal do rio...Não pega nada ! (...)

[Entrevistador] E os córregos aqui ?

Seu Osmar – Os córrego, tudo tinha água. Depois com os eucalipi, os eucalipi formaram mesmo, 
do jeito que você tá vendo, tem eucalipi de São Mateus aqui, é tudo eucalipi, e aí foi diminuindo, 
foi secando os córrego, foi secando as lagoa...

[Entrevistador] Tinha lagoa ali, seu Osmar ?

Seu Osmar – Tinha... tinha lagoa nesses lugar aí, tem lagoa. Aqui no Angelintinha... quantas 
lagoa ? Uma... duas lagoa ! Quando do tempo de enchente, era bocado botar canoa pra passar 
pr’aqui, que ninguém podia passar.

[Entrevistador] E já tinha esse aterro aí, essa estrada ?

Seu Osmar – Já, já, já, tinha sim, a estrada. Então, aí depois, depois disso as água, as água quando 
chove aqui, num dá mais pra encher nem lagoa nem córrego... os córrego virou terra. Nóis saía 
daqui pra, pra Barra, às vezes saía tarde de casa e ia tomando banho nesses córrego. Hoje, só se 
vê água na igrejinha. Se tiver com sede, só se vê água na igrejinha... Num tem córrego nenhum. 
Era uma beleza, aqui era uma beleza, agora...Agora, agora eu num sei o que vai acontecer... 
com os que tão nascendo, tão crescendo...”(Entrevista realizada por Ferreira (2002) com Osmar 
Souto, 76, em 03.05.99)

Em uma pesquisa em território geraizeiro, no cerrado do Norte Mineiro, o também geógrafo Silva 
(2006) apresenta depoimentos da população local acerca das mudanças na disponibilidade dos recursos 
hídricos que acabaram por desarticular atividades produtivas tradicionais que dependiam diretamente 
destes recursos, como, por exemplo, para o uso de energia hidráulica.

A água começou a secar quando o eucalipto começou a crescer, foi crescendo e a água já 
foi minguando, minguando. Eu tinha a água, a água de rega que tinha lá tocava uma roda de 
mandioca velha. Foi minguando, minguando até que parou. Quando eles cortô o eucalipto na 
cabeceira, perto da cabeceira, a água tornou a vir no rego, até na casa, pela terra outra vez, mas aí 
era só a conta, pouquinho de água, não dava pra tocá nada. Quando o eucalipto tornou a crescer 
que já tinha um metro de altura, a água pifou e foi até hoje, nunca mais...(Entrevista realizada por 
Mazzetto Silva (2006) cedida por João Pereira Soares em setembro de 2004)

No Rio Grande do Sul identificam-se experiências semelhantes. Em sua pesquisa na metade Sul 
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deste estado, a engenheira agrônoma e doutora em desenvolvimento rural Binkowski (2014) apresenta 
um relato de uma liderança local onde a mesma enfatiza a relação entre os plantios de eucalipto e a 
secagem de córregos que abastecem as comunidades. 

Aqui na localidade da Maria Santa, há uns quarenta quilômetros daqui, agente tava fazendo uma 
medição dum campo lá [...] eu vi o relato dos agricultores que moram ali dizendo: ó, mas aqui 
tem essa sanga, é seca! [...] e como lá no alto do cerro tem uma floresta de eucalipto com árvores 
já bem adultas, né, e a sanga dentro do mato, onde a gente tava medindo, tá completamente seca. 
E inclusive um morador que tirava água dali, a gente tinha os canos, dizia ó, a gente tirava daqui, 
aqui tinha uma poça grande aqui, né, não é... tirava água daqui, secou, a gente andou mais uns 
duzentos metros pra baixo, a pessoa lá cortou o cano mais abaixo e botou ainda onde tinha um 
restinho de água, mas já não tá mais puxando também, então, na prática, as pessoas que moram 
nos locais, elas nos relatam a todo momento, né, essa questão das fontes, né, ou dos córregos, 
ou das sangas aí que realmente secaram, secaram mesmo, essas que eu vi ontem, lá, secou de 
cima a baixo, não tem um pingo d’água. [...] esse é um dos impactos. Questão da água, né, nas 
comunidades, né, as fontes do pessoal. (Entrevista realizada por Binkowski (2014) cedida por 
um coordenador do Movimento dos Pequenos Agricultores, em 14/03/2013).

As falas provenientes de populações locais indicam que determinadas conclusões a respeito de 
uma eficiência no consumo de água pelos eucaliptos não são suficientes para explicar transformações 
provocadas pelas implantações de projetos de monoculturas de eucalipto em diversas regiões do Brasil. 
A experiência de quem vive no território e possui um conhecimento único sobre o ecossistema local, 
permite identificar os fatores que possam explicar a transformação ambiental, expressa, sobretudo, pela 
redução da disponibilidade de água. 

Diante da exposição das controvérsias em nível de produção científica, cabe agora trazer este 
antagonismo em termos da formação, origem institucional e base social, apresentando-se, por um lado, a 
caracterização proposta dos pesquisadores que se postam a favor do atual modelo de exploração florestal 
e de silvicultura e, por outro, dos que se posicionam contrariamente. 

OS PESQUISADORES E PESQUISADORAS (FORMAÇÃO, ORIGEM INSTITUCIONAL, 
BASE SOCIAL)

A sistematização das informações coletadas sobre os pesquisadores e pesquisadoras aqui 
abordadas, no que concerne aos que se posicionam de forma favorável à manutenção e expansão do 
atual modelo de exploração de plantações arbóreas para fins industriais e energéticos, evidencia que as 
Ciências Agrárias, enquanto grande área, e a Engenharia Florestal, como subárea, conformam o campo 
do conhecimento comum. A formação dos pesquisadores foi realizada nos três principais núcleos de 
pesquisa florestal do Brasil, a saber, o Instituto de Pesquisas e a Escola Superior de Agricultura Luiz 
Queiroz (ESALQ), vinculada a Universidade de São Paulo, o Departamento de Ciências Florestais 
da Universidade de Viçosa (MG) e o Setor de Ciências Agrárias (Curso de Engenharia Florestal) da 
Universidade Federal do Paraná. Tais instituições, vistas pela localização geográfica, refletem a presença 
das indústrias consumidoras de biomassa lenhosa (FAILLACE, 1996; SOTO, 1992).

No que tange à vinculação institucional, os pesquisadores que são acadêmicos, encontram-se 
atualmente ligados aos departamentos universitários que são destaques na produção científica no campo 
das ciências agrárias e florestais, como a ESALQ - USP, Departamento de Ciências Florestais - UFLA e 
o Departamento de Engenharia Florestal - UFV. Estas instituições estão atreladas aos principais centros 
de pesquisa de plantações arbóreas e florestais do país, em sua maior parte associados institucionalmente 
aos setores produtivos consumidores de plantações arbóreas, sobretudo as indústrias de papel e celulose 
e siderúrgica, como é o caso do Instituto de Pesquisa Florestal – IPEF8 (ESALQ) e a Sociedade de 
8  O IPEF tem como associadas às seguintes empresas e corporações: Arauco Florestal S.A; Arborgen Tecnologia 
Florestal Ltda; Aperam BioEnergia Ltda; Arcelor Mittal BioFlorestas Ltda; Brasilwood Reflorestamento S.A; Celulose Nipo 
Brasileira S.A – CENIBRA; CMPC Celulose Riograndense; Copener Florestal Ltda; Duratex S.A.; Eldorado Brasil; Eucatex 
S.A Indústria e Comércio; Fibria Celulose S.A; Forestal Oriental; Gerdau S.A; Internacional Paper do Brasil Ltda; Jari Ce-
lulose, Papel e Embalagens S.A; Klabin S.A; Lwarcel Celulose Ltda; Monte Del Plata S.A; Ramires Reflortec S.A; Rigesa 



12 13

Investigação Florestal – SIF9 (UFV). No caso do Laboratório de Estudos e Projetos em Manejo Florestal 
– LEMAF 10(UFLA), embora não haja restrições à convênios com o setor produtivo, os entes parceiros do 
centro de pesquisa são partes da burocracia estatal e instituições privadas de interesse público. Diferindo 
dos demais, dois pesquisadores são exclusivamente associados ao setor produtivo, não sendo assim, 
membros da academia. Nestes casos, os vínculos institucionais se dão essencialmente com indústrias 
consumidoras de plantações arbóreas e uma empresa de consultoria voltada ao setor produtivo.

Destarte, especialmente baseando-se nos vínculos institucionais, conclui-se que a base social 
que suporta, de um ponto de vista material e simbólico, esses pesquisadores, é constituída pelo setor 
produtivo de base “florestal”, pelo aparelho tecnocrata estatal e por instituições privadas de interesse 
social, conforme pode ser visualizado na tabela1. 

Na outra ponta, situam-se as pesquisadoras e pesquisadores que se posicionam criticamente em 
relação ao atual modelo de exploração das plantações arbóreas. No que se refere à localização no campo 
do conhecimento, reserva-se uma maior diversidade em comparação aos citados pesquisadores, o que 
revela certo grau de interdisciplinaridade. No caso do pesquisador e da pesquisadora indiana, chama a 
atenção a origem nas chamadas ciências duras, terreno geralmente não favorável a abordagens críticas 
- pela própria rigidez epistemológica. A Geografia destaca-se enquanto subárea do conhecimento, 
o que não gera espanto, tendo em vista a influência que a relação sociedade-natureza ali exerce na 
produção de conhecimento. Em um dos casos, percebe-se um campo do conhecimento assumidamente 
(institucionalmente) interdisciplinar.  Não há aqui (pelo menos não há como fazê-lo no momento) uma 
nítida associação entre as pesquisadoras e os pesquisadores e os departamentos universitários no que 
tange à especialidade temática na produção científica, dada a variedade de abordagens (pelo menos nos 
casos brasileiros), sendo mais pertinente pensar esta produção a partir dos demais vínculos institucionais, 
tal como com os grupos de pesquisa. 

Nesse sentido, vale destacar, que pesquisadora indiana coordena um centro de pesquisa que propõe 
a construção do conhecimento científico a partir da interação com as comunidades locais e movimentos 
sociais. No que tange ao pesquisador e as pesquisadoras brasileiras são formalmente associadas a núcleos 
de pesquisas, ora com mais, ora com menos expressividade nacional, que têm como abordagens centrais 
as temáticas dos conflitos ambientais, da territorialidade e dos movimentos sociais, como o Grupo de 
Estudos em Temáticas Ambientais - GESTA/UFMG, o Laboratório de Estudos de Movimentos Sociais 
e Territorialidade - LEMTO/UFF e o Laboratório de Estudos Territoriais - LATERRA/UFES, onde se 
localiza o Observatório de Conflitos no Campo - OCCA/UFES, Laboratório de Gestão Ambiental e 
Negociação de Conflitos – GANECO/UERGS e Grupo de Pesquisa em Tecnologia, Meio Ambiente 
e Sociedade – TEMAS/UFRGS. Essencialmente trata-se de grupos de pesquisa e extensão que estão 
assentados sobre uma proposta de interdisciplinaridade. 

Considerando os vínculos institucionais dos pesquisadores e das pesquisadoras agora abordados, 
entende-se que a base social à qual estão fundamentados é composta essencialmente por comunidades 
rurais, populações vulneráveis em situações de conflitos por territórios, povos tradicionais, indígenas, 
quilombolas, camponeses, trabalhadores rurais, movimentos sociais críticos e, com menor relevância, a 
tecnocracia estatal, tal como projetado na Tabela 2. 

Tabela 1 - Caracterização dos pesquisadores pró - atual modelo de exploração de plantações de eucalipto. Elaborado pelo 

Celulose e Embalagens Ltda; Stora Enso Florestal RS Ltda; Suzano Papel e Celulose S.A.; Vallourec Florestal Ltda.; Veracel 
Celulose S.A.
9  O SIF tem como associadas às seguintes empresas e corporações: Aperam BioEnergia Ltda; Arcelor Mittal Bio-
Florestas Ltda; Cargill Agrícola S.A.; Celulose Nipo Brasileira S.A – CENIBRA; CMPC Celulose Riograndense; Copener 
Florestal Ltda; Desarrollos Florestales San Carlos – DEFORSA; Duratex S.A.; ERB – Energias Renováveis do Brasil S.A.; 
Fibria Celulose S.A; Frondosa Participações Ltda.; Gerdau S.A; Klabin S.A; Lwarcel Celulose Ltda; MetalSider Ltda; Saint 
Gobain Pam Bioenergia; Stora Enso Florestal RS Ltda; Suzano Papel e Celulose S.A.; Vallourec Florestal Ltda.; Veracel 
Celulose S.A. Votorantim Siderurgia S.A.
10  O LEMAF tem como parceiras as seguintes instituições: Prefeitura de Belo Horizonte; CEMIG; CNPQ, Governo 
do Espírito Santo; FAPEMIG; IEF; IGAM; Governo de Minas Gerais; SEBRAE-MG.
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autor com base em fontes diversas

PESQUISADORES - PRÓ
CARACTERÍSTICAS LIMA, Walter 

de Paula
SCOLFORO, 
José Roberto 

Soares 

MORA, Admir 
Lopes 

GARCIA, Carlos 
Henrique 

VALVERDE, 
Sebastião 
Renato 

Campo do 
conhecimento

Ciências 
Agrárias; 

Engenharia 
Florestal

Ciências 
Agrárias; 

Engenharia 
Florestal

Ciências Agrárias; 
Engenharia Florestal

Ciências Agrárias; 
Engenharia Florestal 9

Ciências 
Agrárias; 

Engenharia 
Florestal

Vinculo Institucional USP; ESALQ; 
IPEF

UFLA; DCF; 
LEMAF 

IPEF; Interação 
Assessoria e 
Treinamento 

Florestal LTDA

DURATEX, COPENER, 
JARCEL, CELMAR, 
Votorantim Papel e 
Celulose, Interação 

Assessoria e Treinamento 
Florestal LTDA

UFV; DEF; 
SIF; Secretaria 
da Agricultura, 

Pecuária e 
Abastecimento. 

Base social Setor 
produtivo; 

Tecnocracia 
Estatal

Tecnocracia 
Estatal

Setor Produtivo Setor Produtivo Setor produtivo; 
Tecnocracia 

Estatal

Tabela 2 - Caracterização dos pesquisadores e pesquisadoras contra atual modelo de exploração de plantações de eucalipto. 
Elaborado pelo autor com base em fontes diversas

PESQUISADORES - CONTRA
CARACTERÍSTICAS SHIVA, Vandana BANDYOPADHYAY, 

J.
SILVA, Carlos 

Mazzeto 
FERREIRA, Simone BINKOWSKI, 

Patrícia 
Campo do 

conhecimento
Ciências Exatas; Física Engenharias; 

Engenharia Química
Ciências 

Humanas; 
Geografia

Ciências Humanas; 
Geografia

Ciências 
Agrárias; 

Desenvolvimento 
Rural 

Vinculo Institucional Diversas 
Universidades10; 

Research Foundation 
for Science, 

Technology and 
Ecology; International 
Centre for Mountain 

Development 
(ICIMOD); Women 

Environment and 
Development 

Organization (WEDO).

Centre for 
Development and 

Environment Policy 
Indian Institute 
of Management 

Calcutta.

UFMG; 
Faculdade de 

Educação; 
GESTA/UFMG; 
LEMTO/UFF;

UFES; 
Departamento de 
geografia UFES; 
Grupo de Estudo 

e Pesquisa em 
territorialidades 

tradicionais; 
Observatório 

de conflitos no 
campo – OCCA 

- LATERRA; 
LEMTO

UERGS; 
GANECO; 
TEMAS;

Base social Comunidades rurais e 
movimentos sociais; 
Centros de pesquisas 

internacionais

Comunidades rurais 
e movimentos 

sociais; Centros 
de pesquisas 

internacionais; 
Tecnocracia Estatal

Comunidades 
rurais e 

movimentos 
sociais

Comunidades 
rurais e 

movimentos 
sociais;

Comunidades 
rurais e 

movimentos 
sociais;



14 15

CONSIDERAÇÕES FINAIS
Neste trabalho buscaram-se elucidar, no que concerne ao tema dos impactos ambientais das 

plantações de eucalipto, as relações existentes entre produção científica e posições políticas, a partir da 
leitura do materialismo histórico. Sumariamente, procurou-se por meio deste trabalho apontar que, em 
linhas gerais, as teses e posições críticas ao atual modelo agrícola e florestal no qual se reproduzem as 
monoculturas de eucalipto e o controle de espaços rurais pelas grandes empresas capitalistas são advindos 
de pesquisadores que pautam seus estudos pela perspectiva das populações locais e da sociedade civil 
organizada em torno da crítica, valorizando a função social da ciência e posicionando-se criticamente 
em relação ao modus operandi capitalista. Os que se encontram do outro lado, ou seja, os pesquisadores 
que se posicionam e argumentam de forma favorável à permanência e expansão das atuais explorações 
florestais, elaboram suas pesquisas, no geral, a partir da perspectiva do setor produtivo, no qual a função 
social da ciência é tratada de forma secundária.

 Álvaro Vieira Pinto, que tratou com maestria o debate sobre a função social da produção técnica 
e científica, traz o seguinte apontamento: 

A suposição de uma pesquisa científica ou de uma ciência experimental sem tendências subjetivas, 
sem reflexos e condicionamentos sociais pertence ao reino da fantasia. O que pode haver, sendo 
infelizmente muito frequente, é a ignorância de tais condicionamentos por parte do pesquisador 
(PINTO, 1979, p. 313). 

Ao contrário do defendido em numerosas produções científicas da subárea da ciência florestal, 
diversos estudos evidenciam transformações adversas em territórios que abrigam as extensas e 
homogêneas plantações de eucalipto, sejam elas para a produção de energia ou para a produção de 
celulose, controladas por grandes corporações ou por potentados rurais. Ainda hoje a expansão dos 
cultivos de eucalipto é propulsora de inúmeros conflitos ambientais que, em sua maior parte, envolve 
populações humanas que vivem no campo e que historicamente encontraram-se à margem dos espaços 
decisórios das políticas públicas que os afetam diretamente, como camponeses, quilombolas, indígenas 
e trabalhadores rurais assalariados. 

Conquanto, centros de pesquisa insistem em travar esforços voltados a “mitificar” os impactos 
e transformações negativas na vida dessas populações, a partir de argumentações científicas que são 
unilaterais, segmentadas e advindas de relações institucionais e materiais plenamente questionáveis. 
Nesse sentido, como elabora Álvaro Vieira Pinto:

Se uma doutrina, em qualquer campo do saber, permite a alguém utilizá-la como instrumento de 
ofuscamento da consciência do povo, para efeito de maior exploração do trabalho, de destruição 
dos valores culturais, de lutas esmagadoras das massas, devemos julgá-la intrinsecamente falsa, 
por mais que tenha ao seu favor a exatidão formal dos enunciados e apoios em referências 
experimentais ou em dados empíricos. O critério da verdade em essência não é abstrato nem 
formal. A verdade é um valor dado pelo homem a determinados juízos lógicos, e por isso, 
quando não constitui uma constatação de fato, mas um reconhecimento pela consciência, um 
julgamento proferido pela razão, o que implica um processo de conhecimento, depende de 
valores existenciais que, em última análise, derivam das finalidades que o homem dá a si mesmo, 
a partir da sua liberdade concreta. Não se diga que esta concepção destrói a objetividade da 
verdade, deixando-a ao sabor dos interesses individuais ou de grupos, tornando-a uma ilusão 
subjetiva; nem se veja nestes conceitos a aceitação do sofisma segundo o qual os fins justificam 
os meios. Ao contrário, a verdade como valor, no modo em que a interpretamos, é aquela que 
deriva da prática do existir quotidiano da espécie humana, no trajeto histórico, ao longo do qual 
se vai constituindo a si mesma. Depende da condição do homem, que lhe impõe ter de receber 
da sociedade o condicionamento que dita as finalidades a que deve servir [...] A verdade  tem 
por conteúdo objetivo o correlacionamento do pensamento com os fatos. Sua origem é sempre 
primordialmente empírica, material nos últimos alicerces, e só secundariamente, e nos casos de 
fundar-se em ulteriores procedimentos interferenciais, subjetiva [...] (PINTO, 1979, p. 321)

À guisa de conclusão, a partir das palavras deste ilustre filósofo da ciência e da técnica, acredita-
se que este modesto estudo permitiu identificar e analisar, mesmo que superficialmente, a existência 
de uma produção científica voltada ao fortalecimento do atual modelo de exploração de plantações de 
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eucalipto e do setor produtivo dependente desta configuração ao apontar a vinculação institucional dos 
pesquisadores com núcleos de pesquisas não só favoráveis ao setor, mas por ele sustentados materialmente 
e simbolicamente. Esta relação sublinhada implica na produção de pesquisas e estudos que se pautam 
pela perspectiva econômica e política do setor produtivo consumidor de plantações de eucalipto, que 
se encontra em consonância com o setor público, em suas políticas econômicas e ambientais. O debate 
é frequentemente deslocado para o gênero vegetal, ignorando-se o modelo de exploração. Quando se 
amplia a ótica de análise, surge a defesa do manejo correto, esquivando-se novamente do debate estrutural, 
que necessariamente implicaria em rever o modelo.  Numa postura defensiva em resposta às criticas, 
apelam para a desqualificação da população negativamente afetada pelas plantações e pelas as estruturas 
a elas associadas. Desumanizando a técnica a partir do seu apartamento das relações sociais concretas, 
os núcleos de pesquisa “florestal” se legitimam perante o Estado e a sociedade civil disseminando um 
conhecimento descontextualizado da vida que muitas vezes se amarga nas profundezas dos desertos 
verdes.
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http://gestaprod.lcc.ufmg.br/
http://www.lemaf.ufla.br/
http://www.lemto.uff.br/index.php/o-lemto
http://www.occaes.blogspot.com.br/
https://www.klabin.com.br/pt/home/
http://www.sif.org.br/
http://www.suzano.com.br/portal/suzano-papel-e-celulose.htm
http://www.ufrgs.br/pgdr/temas/apresentacao.html

(Footnotes)
1  Há uma importante obra homônima: “The heart of the forest” (COWELL, 1960). 
2  Sobre esse documentário, há um livro homônimo: “The tribe that hides from man” (COWELL, 1995). 
3  Existem outras versões com 66 e 72 minutos (COWELL, 2008). 
4  Consta nas produções de Cowell uma versão reduzida dessa série com foco educacional, denominada a “Década da 
destruição para escolas” com 6 documentários entre 9 e 19 minutos. 
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5  Documentário substituído por “As cinzas da floresta”.  
6  A versão estadunidense do documentário ficou com o seguinte título: Assassinato na Amazônia – Murder in the 
Amazon (1989) com 57 minutos. Disponível em: <http://www.adriancowellfilms. com/#/books-films/4573876602>. Acesso 
em: 03 jan. 2016.   
7  1990 é a versão inglesa do documentário. A versão brasileira do filme é de 2011, cuja edição foi finalizada após o 
falecimento de Adrian Cowell. 
8  Direção de Vicente Rios.
9  Não foi possível localizar formação deste pesquisador para além da graduação. Foram consultados diversos artigos 
do autor onde a referência ao mesmo era como Engenheiro Florestal, consultor do IPEF.

10 Vandana Shiva é professora visitante das seguintes universidades: Universityof Oslo, theUniversityofNorway, 
Schumacher College (Ucrânia), Mt. HolyokeCollege (Estados Unidos), York University (Canadá), UniversityofLulea 
(Suécia), Universityof Victoria (Canadá) andtheUniversite libre de Bruxelles (Bélgica).


