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Resumo 

A discussão proposta nesse trabalho é a da importância da produção de alimentos em 

pequena propriedade praticada pela mão de obra familiar, o modo de vida, e as estratégias de 

sua reprodução, os quais serão estudados a partir de uma discussão da conceituação de 

campesinato. No Vale do Paraíba, a quarta região metropolitana do estado de São Paulo, é 

possível verificar esse tipo de produção e principalmente as suas transformações devido ao 

aumento do agronegócio na região.  

O Brasil sempre foi conhecido por sua importância na economia agrícola e ultimamente, 

as campanhas midiáticas têm valorizado muito o papel do Agronegócio para esse fim. Porém, é 

preciso mostrar o outro lado, a produção de alimentos realizada pelas famílias camponesas 

como foi comprovado pelo Censo Agropecuário de 2006 realizado pelo IBGE. 

Focando o município de São Luis do Paraitinga, procura-se buscar seu histórico de 

ocupação, fases da agricultura, estrutura fundiária, as transformações que a agricultura local 

está sofrendo devido à territorialização da silvicultura e as estratégias e meios de reprodução da 

agricultura camponesa frente a esse avanço. Como a pesquisa ainda está em andamento, 

pretende-se apresentar a região estudada, mostrando a importância da agricultura e suas 

características.  

 
Palavras-chaves: Campesinato, Agronegócio, Silvicultura, São Luiz do Paraitinga, São Paulo. 

 

Introdução 
Ao percorrer o estado de São Paulo, pode-se perceber o predomínio da monocultura. 

Desde a época dos grandes cafezais o estado tem suas terras ocupadas, em sua maior parte, 

por um único plantio. Hoje essas mesmas terras são ocupadas pela produção de laranja, cana-

de-açúcar e eucalipto, culturas símbolos do agronegócio.  

Ao longo das rodovias Governador Carvalho Pinto e Presidente Dutra, partindo da capital 

a caminho do Vale do Paraíba, são os eucaliptos que imperam na paisagem e é o seu avanço 

sobre essa parte do estado de São Paulo que tem nos despertado a atenção. A região que já foi 

conhecida como o celeiro do estado, fornecendo alimentos principalmente para a Região 

Metropolitana de São Paulo, hoje ainda segura a posição de segunda maior região paulista 

produtora de leite, atrás apenas da região de São José do Rio Preto. Em 2004 produziram 
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respectivamente  1.074 mil litros/dia e 556 mil litros/dia1 de acordo com José Edson Rosolen, 

superintendente da Associação Leite Brasil.   

São Luís do Paraitinga viveu diferentes fases agrícolas e hoje novamente sofre mais uma 

transformação com o avanço da silvicultura. O município é reconhecido pelos seus patrimônios 

imateriais, da cultura caipira, religiosidade marcante e muitas festas tradicionais, como a Festa 

do Divino. Tais festas atraem, a cada ano, muitos turistas que aos poucos vão aprendendo mais 

sobre essa sociabilidade muitas vezes bem diferente das grandes metrópoles.  

O presente trabalho procura apresentar essa região, suas características agrícolas e 

problematizar algumas categorias do cenário agrário que transformam e dinamizam a agricultura 

de São Paulo. 

Metodologia 

Para a realização da presente pesquisa partimos de um levantamento bibliográfico sobre a 

ocupação, implantação e fases da agricultura em São Luiz do Paraitinga, a chegada e avanço da 

produção de eucaliptos na região e seus impactos socioambientais e estamos atualmente em 

fase de leitura do material encontrado. Paralelamente, estamos coletando dados estatísticos 

para quantificação da produção de alimentos na região e evolução da produção de eucaliptos e 

também realizando o mapeamento das áreas ocupadas por eucaliptos. 

Como a pesquisa ainda se encontra em andamento, não será possível no momento a 

análise critica das consequências da expansão da produção dos eucaliptos e seus efeitos para a 

região. Por ora, nos restringiremos à apresentação da área, breve discussão do conceito de 

campesinato e uma introdução à expansão da silvicultura, para posteriormente debatê-la 

criticamente. 

Caracterização do Vale  

 A Região do Vale do Paraíba foi instituída em 2012 como a 4 º Região Metropolitana do 

Estado de São Paulo, a 10º do país. De acordo com a Lei Complementar nº 1166, a criação 

dessa Região Metropolitana tem como objetivo promover uma integração socioeconômica dos 

municípios o que inclui um pesado investimento na região.  

 Com uma população aproximada de 2,3 milhões de habitantes, 5,5% do total do Estado, 

a nova região metropolitana está dividida em cinco sub-regiões como mostra o documento 

elaborado pela EMPLASA intitulado Região Metropolitana do Vale do Paraíba e Litoral Norte: 

1: Caçapava, Igaratá, Jacareí, Jambeiro, Monteiro Lobato, Paraibuna, Santa Branca e São José dos 

Campos. 

                                                 
1 http://www.milkpoint.com.br/cadeia-do-leite/artigos-especiais/mapa-do-leite-no-estado-de-sao-paulo-31862n.aspx 
acesso em 06/02/2013 às 11h:35min.   

http://www.milkpoint.com.br/cadeia-do-leite/artigos-especiais/mapa-do-leite-no-estado-de-sao-paulo-31862n.aspx%20acesso%20em%2006/02/2013%20às%2011h:35
http://www.milkpoint.com.br/cadeia-do-leite/artigos-especiais/mapa-do-leite-no-estado-de-sao-paulo-31862n.aspx%20acesso%20em%2006/02/2013%20às%2011h:35


 3 

2: Campos do Jordão, Lagoinha, Natividade da Serra, Pindamonhangaba, Redenção da Serra, Santo 

Antônio do Pinhal, São Bento do Sapucaí, São Luiz do Paraitinga, Taubaté e Tremembé. 

3: Aparecida, Cachoeira Paulista, Canas, Cunha, Guaratinguetá, Lorena, Piquete, Potim e Roseira. 

4: Arapeí, Areias, Bananal, Cruzeiro, Lavrinhas, Queluz, São José do Barreiro e Silveiras. 

5: Caraguatatuba, Ilhabela, São Sebastião e Ubatuba. 

 De acordo com o depoimento do Secretário de Desenvolvimento Metropolitano à 

EMPLASA, a região possui importantes reservas naturais, como as Serras da Mantiqueira, da 

Bocaina e do Mar e fazendas de valores histórico e arquitetônico. Reconhece também que a 

Região é a segunda maior região produtora de leite do País – atividade que sustenta grande 

parte da população rural dos pequenos municípios. No que se refere à produção agrícola, a 

produção tradicional é a cultura de arroz nas várzeas do Rio Paraíba2.  

 

 
      Fonte: EMPLASA – Região Metropolitana do Vale do Paraíba e Litoral Norte.2012. 

 
São Luís do Paraitinga 

Nossa aproximação com a região se deu a partir de um trabalho de campo realizado pela 

disciplina Geografia Agrária I, ministrada pela Profa. Dra. Valeria de Marcos, ocasião em que 

visitamos algumas propriedades e nos deparamos com histórias como a do Sr. Leonardo e dona 

Cida, camponeses situados em Redenção da Serra, município próximo de São Luiz do 

Paraitinga, que residem no sítio e que ainda hoje trabalham com a produção de leite, mas que 

sentem falta de uma época onde as terras eram ocupadas pelas lavouras e pelo gado, ao invés 

de pelos altos troncos de eucalipto que cada vez mais os sufoca em suas terras, como ocorre 

hoje. Histórias como a do Sr. Albertino e dona Benedita, que com muita alegria lembram-se dos 

mutirões que ocorriam entre os camponeses dos sítios vizinhos, onde todos se juntavam para 

ajudar a arar a terra, passado que cedeu lugar a um campo esvaziado, cujas nascentes e cursos 

d’águas os eucaliptos secaram. Histórias como a do Sr. Pedro e seu filho Casé, que desejam 

                                                 
2 EMPLASA – Região Metropolitana do Vale do Paraíba e Litoral Norte. 2012. 
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vender seus queijos e requeijões na cidade, mas que não o fazem, pois o modo artesanal com o 

qual produzem não está adequado às normas e exigências sanitárias e, sem recurso, adequar-

se a elas torna-se algo impossível. 

Na ocasião pudemos presenciar a Festa do Divino que reuniu muitos devotos da região, 

além de turistas e estudantes de diversas áreas que na época voltaram suas atenções ao 

município devido a grande enchente que havia ocorrido no início do ano, destruindo casas e as 

históricas igrejas. Desde 2010 (ano da enchente), a cidade passa por obras de reestruturação, 

até hoje inconclusas.  

 

Localização e Geografia 

São Luis do Paraitinga está situada na  2º subdivisão da Região Metropolitana do Vale do 

Paraíba e Litoral Norte, a aproximadamente 170km da capital de São Paulo, nas coordenadas de 

Latitude: 23º 13′ 23″ Sul e Longitude: 45 18′ 38″ Oeste. É formado pelos distritos de São Luís do 

Paraitinga e Catuçaba, com uma área de 617 Km², limitado pelos municípios de Taubaté ao 

Norte, Ubatuba ao Sul, Lagoinha (antigo distrito) a Leste, Redenção da Serra e Natividade da 

Serra a Oeste.  

 
       Elaboração: Denise Piccirillo 2013. 

 

A região está localizada na Zona do Alto Paraíba, pertence ao conjunto de Planaltos 

Serras e Escarpas do Brasil Tropical Atlântico (Petrone, 1959) dentro do bioma da Mata 

Atlântica, possui a reserva do Parque Estadual da Serra do Mar - Núcleo Santa Virgínia. O 

Relevo do município - denominado de mares de morros e serras - possui altitudes entre 800 e 
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900 metros, o município é drenado pelos rios Paraitinga e Paraibuna. O clima, denominado de 

Temperado com inverno seco, tem o índice pluviométrico de 1.300 mm/ano,  de acordo com os 

dados gerais do site da prefeitura.  

 

Dados socioeconômicos 
 A Estância Turística de São Luís do Paraitinga possui um extenso calendário de Festas 

Religiosas, Festas Agropecuárias, Turismo de natureza e aventura, além de um importante 

Patrimônio Arquitetônico, Histórico e Cultural. A cidade possui, de acordo com o Censo 2010 do 

IBGE, 10.397 habitantes. Suas principais atividades econômicas são a Agropecuária, com a 

produção de leite, milho, feijão e hortaliças, e o Reflorestamento de Eucaliptos para Celulose e 

Carvão em Lenha. As tabelas a seguir, organizadas a partir dos dados do IBGE3, apresentam a 

produção agropecuária de 2004 e 2011 e também a produção da silvicultura: 

 
Tabela 1 - Produção Pecuária em 2004 e 2011 no Município de São Luís do Paraitinga: 

 

 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Org: Denise Piccirillo. Fonte: IBGE, Produção da Pecuária Municipal 2004 e 2011, Rio de Janeiro 2006 
e 2012. 

 
Tabela 2 – Produção da Agricultura em 2004 e 2011 no município de São Luis do Paraitinga:  

2004 2011 

Café (em grão) Quantidade produzida: 14 ton Café (em grão) _ 

Café (em grão) valor da produção: 41 mil reais Café (em grão) _ 

Café (em grão) área plantada: 16 ha Café (em grão) _ 

Café (em grão) área colhida: 16 ha Café (em grão) _ 

Café (em grão) rendimento médio: 875 kg/ha Café (em grão) _ 

Milho (em grão) quantidade produzida: 1660 ton Milho (em grão) Quantidade produzida: 567 ton 

Milho (em grão) valor da produção: 498mil reais Milho (em grão) Valor da produção: 336 mil reais 

Milho (em grão) área plantada: 680 ha Milho (em grão) Área plantada: 780 ha 

Milho (em grão) área colhida: 680 ha Milho (em grão) Área colhida: 780 ha 

                                                 
3
 http://www.ibge.gov.br/cidadesat/topwindow.htm?1 acesso em 09/01/2013. 

Produção 2004 2011 
Bovinos  33922 cabeças 35045 cabeças 
Suínos  546 cabeças 600 cabeças 
Equinos  1230 cabeças 1308 cabeças 
Muares  48 cabeças 84 cabeças 
Coelhos  7430 cabeças _ 
Ovinos  260 cabeças 1025 cabeças 
Galinhas  9270 cabeças 19200 cabeças 
Galos, frangas, frangos e pintos.  5260 cabeças 14604 cabeças 
Caprinos  214 cabeças 25 cabeças 
Vacas ordenhadas  7964 cabeças 10860 cabeças 
Leite de vaca   6020 mil litros 7251 Mil litros 
Ovos de galinha   112 mil dúzias 221 Mil dúzias 
Mel de Abelha   855 kg 345 Kg 

http://www.ibge.gov.br/cidadesat/topwindow.htm?1
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2004 2011 

Milho (em grão) rendimento médio: 2441kg/ha Milho (em grão) Rendimento médio: 3467 Kg/ha 

Tomate 
quantidade produzida: 2850 
toneladas Tomate Quantidade produzida: 4800 ton 

Tomate valor da produção: 1283 mil reais Tomate 
Valor da produção: 6393 mil 
reais 

Tomate área plantada: 30 ha Tomate Área plantada: 60 ha 

Tomate área colhida: 30 ha Tomate Área colhida: 60 ha 

Tomate rendimento médio: 95000kg/ha Tomate 
Rendimento médio: 80000 
Kg/Ha 

Trigo (em grão) _ Trigo (em grão) Quantidade produzida: 26 ton 

Trigo (em grão) _ Trigo (em grão) Valor da produção: 11 mil reais 

Trigo (em grão) _ Trigo (em grão) Área plantada: 250 ha 

Trigo (em grão) _ Trigo (em grão) Área colhida: 250 ha 

Trigo (em grão) _ Trigo (em grão) Rendimento médio: 104Kg/ ha 

Feijão (em grão) _ Feijão (em grão) Quantidade produzida: 98 ton 

Feijão (em grão) _ Feijão (em grão) Valor da produção: 103 mil reais 

Feijão (em grão) _ Feijão (em grão) Área plantada: 45 ha 

Feijão (em grão) _ Feijão (em grão) Área colhida: 45 ha 

Feijão (em grão) _ Feijão (em grão) Rendimento médio: 4020Kg/ ha 

Cana- de - açúcar _ Cana- de - açúcar Quantidade produzida: 3000 ton 

Cana- de - açúcar _ Cana- de - açúcar Valor da produção: 132 mil reais 

Cana- de - açúcar _ Cana- de - açúcar Área plantada: 50 ha 

Cana- de - açúcar _ Cana- de - açúcar Área colhida: 50 ha 

Cana- de - açúcar _ Cana- de - açúcar Rendimento médio: 60000 Kg/ha 
Org: Denise Piccirillo. Fonte: IBGE, Produção de Lavoura Temporária 2004 e 2011, Rio de Janeiro 2006 e 2012. 
 
Tabela 3 – Produção da Silvicultura em 2004 e 2011 no município de São Luis do Paraitinga: 

2004 2011 

Carvão vegetal  - Carvão vegetal   Quantidade produzida: 0 

Carvão vegetal  - Carvão vegetal   Valor da produção: 0 

Lenha  
 Quantidade produzida: 
8. 909m³ Lenha  

 Quantidade produzida: 
6.962 m³ 

Lenha  
 Valor da produção: 151 
mil reais Lenha  

 Valor da produção: 280 
mil reais 

Madeira em tora  
 Quantidade produzida: 
30.606m³ Madeira em tora  

 Quantidade produzida: 
57.091m³ 

Madeira em tora  
Valor da produção:769 
mil reais Madeira em tora  

 Valor da produção: 4.884 
mil reais 

Madeira em tora para 
papel e celulose  

 Quantidade produzida: 
13.420m³ 

Madeira em tora para 
papel e celulose  

 Quantidade produzida: 56. 
471 m³ 

Madeira em tora para 
papel e celulose  

 Valor da produção: 443 
mil reais 

Madeira em tora para 
papel e celulose  

 Valor da produção: 4.857 
mil reais 

Madeira em tora para 
outras finalidades  

 Quantidade produzida: 
17.186m³ 

Madeira em tora para 
outras finalidades  

 Quantidade produzida: 
620m³ 

Madeira em tora para 
outras finalidades  

 Valor da produção: 
327mil reais 

Madeira em tora para 
outras finalidades  

 Valor da produção: 27 mil 
reais 

Fonte: IBGE, Produção da Extração Vegetal e da Silvicultura 2011. Rio de Janeiro: IBGE, 2012. Org: Denise 
Piccirillo. 
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Fases da Agricultura 

 De acordo com Brandão (1995, p. 32), a história da ocupação de São Luiz do Paraitinga 

é uma história de expropriações, e para melhor compreende-la é importante identificar os 

diferentes momentos de ocupação e da produção agrícola na região. A região passou por 

diferentes momentos agrícolas e, simultaneamente, por diferentes estruturas fundiárias e outra 

sociabilidade. Elementos como o mutirão, as festas religiosas traziam uma noção de 

espacialidade muito ampla ao camponês e que hoje essas atividades diminuíram e a 

possibilidade do isolamento aumenta como discute Queiroz (1973, p.67). 

As primeiras vilas do Vale do Paraíba e do interior paulista foram fundadas, sobretudo por 

bandeirantes e ocupadas por pessoas que se dedicavam à agricultura e comercializavam os 

excedentes produzidos nas beiras das estradas. O povoado de São Luiz do Paraitinga foi 

fundado em 1769 por Manoel Antônio de Carvalho, e elevado à vila em 1773 pelo governador 

Morgado de Matheus.  

Essa primeira fase de povoamento foi caracterizado com a ocupação das terras pela 

agricultura de excedentes. Como apontou Petrone (1959),  

 
A lavoura caracterizava-se, salvo nas aluviões, por ser do tipo de roças 
modestas: cada posseiro ou proprietário  mantinha, junto à casa de pau-a-
pique, pequenas culturas de feijão, milho e arroz para sua alimentação, um 
ou mais porcos, quem sabe, cana para obter rapadura e fumo. 

São Luiz do Paraitinga abrigou uma das primeiras fábricas têxteis do estado de São 

Paulo, a Fábrica de Tecidos Santo Antônio, com produção algodoeira de 450 toneladas, em 

1888. Posterior a essa fase, o café alcança as vertentes dos morros, mas em pouco tempo 

esgota o solo, resultando assim em baixo rendimento. A grande geada de 19184, acabou de uma 

vez com os resquícios do café em São Luis do Paraitinga. Segundo Brandão (1995, p.23):  

São Luis do Paraitinga não viveu um desenvolvimento significativo 
desencadeado pela agricultura do café durante o período em que, sob o 
trabalho escravo, ele transformou a economia... Não produziu durante tal 
período e nem depois, excedentes capitalizáveis que pudessem ser 
aplicados na modernização da agricultura ou na instalação de indústrias... e 
apenas há cerca de 40 anos atraiu migrantes mineiros que alternaram ali a 
agricultura “caipira” de excedentes com a produção de gado e leite para o 
mercado.  

 
São Luiz do Paraitinga é caracterizado, assim, como um município policultor de 

excedentes que abastecia as cidades do Vale do Paraíba, como o feijão, o milho e a criação de 

suínos, seguidos do café e do algodão que também fizeram parte dessa agricultura, contudo 

                                                 
4 Schmidt, Carlos Borges – A Vida Rural no Brasil (p.38), in Petrone, Pasquale(1959). 
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sem muito sucesso. Com a migração mineira, o gado leiteiro ganha espaço e por muito tempo 

predominou na região até o esgotamento do solo originando assim pastos ruins (Brandão, 1995). 

 Com o depauperamento do solo e a destruição da vegetação natural ocasionada pela 

intensa atividade agrícola,  as novas atividades eram a fabricação de rapadura, a casa de farinha 

e a produção de aguardente, que sustentavam o comércio regional.  

No início do século XX, o município passou a contar com a pequena produção de 

policulturas e a pecuária leiteira, até hoje reconhecidas com as principais fontes de renda dos 

luizenses. Hoje em dia alguns desses produtores acessam ao Programa Nacional de 

Alimentação Escolar (PNAE) para garantir renda com a venda da produção agrícola. De acordo 

com o site da prefeitura, entre as cidades presentes: Jacareí, Taubaté, Igaratá, Tremembé, São 

Sebastião e São José dos Campos. Só São Luiz do Paraitinga está conseguindo comprar do 

produtor rural, a porcentagem de 30% da verba do Governo Federal5.  

O Ministério do Desenvolvimento Agrícola (MDA) explica que a Lei nº 11.947/20096  

determina a utilização de, no mínimo, 30% dos recursos repassados pelo Fundo Nacional de 

Desenvolvimento da Educação (FNDE)7 para alimentação escolar, na compra de produtos da 

agricultura familiar e do empreendedor familiar rural ou de suas organizações, priorizando os 

assentamentos de reforma agrária, as comunidades tradicionais indígenas e comunidades 

quilombolas (de acordo com o Artigo 14). A aquisição de gêneros alimentícios é realizada, 

sempre que possível, no mesmo município das escolas. As escolas poderão complementar a 

demanda entre agricultores da região, território rural, estado e país, nesta ordem de prioridade.  

De acordo com a Lei nº 11.326/2006, é considerado agricultor familiar e empreendedor 

familiar rural aquele que pratica atividades no meio rural, possui área menor a quatro módulos 

fiscais8, tem renda vinculada ao gerenciamento do estabelecimento / empreendimento e utiliza 

mão de obra da própria família. 

No ano de 2012 de acordo com as estatísticas do FNDE9, 2254 alunos da rede pública 

foram atendidos pelo PNAE no município de São Luís do Paraitinga, conforme quadro abaixo: 

 

 
 
 

                                                 
5 http://www.saoluizdoparaitinga.sp.gov.br/site/departamentos/agricultura/ em 07/01/2013 as 14h08min. 
6 http://www.fnde.gov.br/fnde/legislacao/leis/item/3345-lei-n%C2%BA-11947-de-16-de-junho-de-2009 em 7 de 
janeiro de 2013 as 14h15min.  
7 http://www.fnde.gov.br/programas/alimentacao-escolar/alimentacao-escolar-apresentacao em 7 de janeiro de 2013 
8 INSTRUÇÃO ESPECIAL/INCRA/Nº 20 - Modulo fiscal em São Luís do Paraitinga equivale á 40 hectares. 
http://www.canalrural.com.br/pdf/11097027.pdf em 11 de janeiro às 12h55min.  
9 https://www.fnde.gov.br/pnaeweb/publico/relatorioDelegacaoEstadual.do em 11 de janeiro as 14h18min.  

http://comunidades.mda.gov.br/portal/saf/arquivos/view/alimenta-o-escolar/LEI11947.pdf
http://comunidades.mda.gov.br/portal/saf/arquivos/view/alimenta-o-escolar/LEI11947.pdf
http://www.fnde.gov.br/
http://www.fnde.gov.br/fnde/legislacao/leis/item/3345-lei-n%C2%BA-11947-de-16-de-junho-de-2009
http://www.fnde.gov.br/programas/alimentacao-escolar/alimentacao-escolar-apresentacao
http://www.canalrural.com.br/pdf/11097027.pdf
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Quadro 1 – Quadro das escolas de São Luís do Paraitinga que recebem alimentos produzidos 
pelas famílias camponesas: 

Nome da escola Creche 
Pré-
escola 

Fundame
ntal 

Médio 
Fundament
al EJA 

Médio 
EJA 

Total 

E.E. IGNACIO G. MONSENHOR 0 0 0 422 0 16 438 

JOAO B. CARDOSO EMEIF 0 143 66 0 0 0 209 

DOMINGUES DE CASTRO 
EMEF 0 0 362 0 0 0 362 

MARIA V. DE CAMPOS A. 
EMEIEF 0 12 193 0 0 0 205 

WALDEMAR RODRIGUES EMEF 0 0 459 0 0 0 459 

JOAO G. DOS SANTOS EMEF 0 0 135 0 0 0 135 

CASSIANA DOS S. MOREIRA 
EMEF 0 0 146 0 0 0 146 

JOAQUIM R. DE ALMEIDA EMEF 0 0 134 0 0 0 134 

JOAO PEREIRA LOPES EMEF 0 0 166 0 0 0 166 

TOTAL 0 155 1661 422 0 16 2254 

De acordo com Natália Irina, nutricionista responsável pelo PNAE em São Luís do 

Paraitinga, com quem iniciamos contato na Casa de Agricultura do município, desde 2010 quinze 

produtores familiares de São Luís do Paraitinga e municípios vizinhos, como Natividade da 

Serra, fornecem alimentos ao programa. Assim eles garantem uma renda mínima, com seu 

trabalho na terra, não precisando aparentemente recorrer a arrendamentos e/ou à 

proletarização.  

Assim, identificamos nos bairros rurais de São Luis do Paraitinga, algumas famílias que 

hoje produzem para o consumo e vendem seus excedentes para os Programas Federais e nas 

feiras locais. Há também algumas dessas famílias que vendem doces e queijos produzidos de 

modo artesanal, mas para entender a atualidade é preciso voltar à pesquisa de Brandão que 

identificou que:  

Com a introdução do café, a produção camponesa, a que se associava até 
poucos anos atrás a venda de porcos e seus derivados, repartiu terras e 
trabalho com três ciclos sucessivos de uma agricultura de mercado: o café, o 
algodão e a lavoura de cebola-alho. Atualmente ela reproduz o trabalho de 
lavradores arrendatários e sitiantes e ocupa na região espaços de várzeas e 
morros livres dos pastos que alimentam o gado leiteiro dos criadores, o 
quase último ciclo de produção para a venda, antes da até agora restrita 
chegada dos eucaliptais. (Brandão 1995, p.28). 

Como explica Queiroz:  
 

Estamos, pois, diante de uma categoria de lavradores que nem podem ser 
caracterizados como fazendeiros, nem como “clientela” de fazendeiros. 
Formam um conjunto de pequenos produtores livres, vivendo em regiões 
próximas à cidade de São Paulo, (Queiroz, 1973, p.35). 
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Em São Luis do Paraitinga os moradores se identificam enquanto sua ocupação 

profissional, sua relação com a terra ou de acordo com sua origem. Assim diferenciam o 

“lavrador”, o “criador”, o “caipira” o “caiçara” e o “sertanejo”, como nos aponta Brandão (1995), o 

caipira é visto como um desqualificador, designa pessoas atrasadas, ignorantes, diferente dos 

outros termos que explicitam o trabalho ou o lugar onde mora, como é o caso de “sertanejo”. 

“Caipira” não qualifica sua atividade nem sua posição geográfica, é apenas depreciativo. Essa 

dificuldade de definição é pensada por Brandão (1995,p.32) :  

 
Sitiantes equivalem, mais econômica do que politicamente, a fazendeiros 
empobrecidos e são, como pessoas, aparentemente iguais aos fazendeiros 
prósperos, senhores de escravos e parceiros do poder locais. Desde o séc. 
XVII, quando por posse ou compra alguns deles se convertem nos primeiros 
camponeses proprietários reconhecidos, os sitiantes ao mesmo tempo em 
que constituem a força de trabalho historicamente mais estável e produtiva 
do Alto Paraíba, são a categoria de produtor rural que biograficamente mais 
oscila: do trabalhador familiar autônomo ao também meeiro ou arrendatário 

e, não raro, ao camarada esporádico. 
 
É importante reconhecê-los enquanto camponeses ao invés de apenas produtores 

familiares, já que essa conceituação usada ultimamente não traz a força e a importância política 

e econômica que os camponeses tiveram na formação do Brasil e de São Paulo. É a partir da 

troca ou venda de seus excedentes que as povoações do Vale do Paraíba foram se formando e 

posteriormente suas cidades.  

No município de São Luís do Paraitinga há uma grande diversidade de estrutura fundiária, 

encontramos tanto pequenas propriedades quanto grandes, como podemos verificar no gráfico 

abaixo, de acordo com os dados do LUPA, o maior número de propriedade são aquelas entre 20 

a 50 hectares. 

Gráfico 1 – Estrutura Fundiária de São Luís do Paraitinga, SP. 

 
Fonte: Secretaria de Agricultura e Abastecimento, CATI/IEA, Projeto LUPA. Org: Denise Piccirillo 
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Silvicultura 

 A Silvicultura é a plantação para fins econômicos dos eucaliptos. Geralmente essas 

plantações ocorrem em grandes extensões de terras, mas também podem ser encontradas em 

diversos e pequenos fragmentos. O eucalipto é originário da Austrália e possui diferentes 

espécies ambientadas a diferentes condições climáticas, tipos de solo, e formas de relevo. De 

acordo com Freitas (2011), as duas espécies predominantes no Vale do Paraíba são a Eucalipto 

saligna e a Eucalipto grandis.  

Originário da Austrália e da Indonésia, o eucalipto é hoje uma das principais fontes de 

matéria-prima para produção de papel. Pertence ao gênero Eucalyptus, que reúne mais de 600 

diferentes espécies. A utilização do eucalipto no segmento papeleiro data do início do século XX, 

mas sua produção massiva, só ocorreu por volta de 1957. A partir da espécie se produz a 

celulose de fibra curta, usada na fabricação de guardanapos, papel higiênico, papéis para 

imprimir e escrever, entre outros itens10. 

Hoje, as florestas plantadas de eucalipto cobrem 4,8 milhões de hectares no Brasil 

segundo dados da Associação Brasileira de Produtores de Florestas Plantadas (ABRAF). Desse 

total, 1,8 milhão é cultivado pela indústria de celulose e papel, o que corresponde a 81,2% das 

florestas plantadas desse setor.  

A Tabela a seguir mostra as principais espécies de eucaliptos indicadas para cada uso e 

adaptadas a específicas condições climáticas, com destaque para as duas espécies 

predominantes no Vale do Paraíba:   

Tabela 4 – Caracterização das espécies de eucaliptos11: 

Localização 
propriedade 
agrícola 

Uso da madeira 
Eucalipto 
indicado 

Comportamento da espécie 

Em regiões sujeitas 
a geadas severas e 

freqüentes 

Fins energéticos (fonte de 
energia ou carvão vegetal) e 

serraria 
E. dunnii 

Apresenta rápido crescimento e 
boa forma das árvores  

Apresenta dificuldades na 
produção de sementes 

Em regiões sujeitas 
a geadas severas e 

freqüentes 

Fins energéticos (fonte de 
energia ou carvão vegetal) 

E. benthamii 

Boa forma do fuste, intensa 
rebrota, fácil produção de 

sementes. Requer volume alto de 
precipitação pluviométrica anual 

Em regiões livres 
de geadas severas 

Fins energéticos (fonte de 
energia ou carvão vegetal), 

celulose de fibra curta, 
E. grandis 

Maior crescimento e rendimento 
volumétrico das espécies. 

Aumenta a qualidade da madeira 

                                                 
10

 http://www.bracelpa.org.br/bra2/?q=node/136 acessado em 06/02/13 15:26h 

11  
http://sistemasdeproducao.cnptia.embrapa.br/FontesHTML/Eucalipto/CultivodoEucalipto/02_01_caracterizacao_das
_especies.htm acessado em 10 de Fevereiro ás 15h:04min 

http://www.bracelpa.org.br/bra2/?q=node/136%20acessado%20em%2006/02/13
http://sistemasdeproducao.cnptia.embrapa.br/FontesHTML/Eucalipto/CultivodoEucalipto/02_01_caracterizacao_das_especies.htm
http://sistemasdeproducao.cnptia.embrapa.br/FontesHTML/Eucalipto/CultivodoEucalipto/02_01_caracterizacao_das_especies.htm


 12 

construções civis e serraria com a duração do ciclo 

Em regiões livres 
de geadas severas 

Uso geral E. urophylla 
Crescimento menor que E. 

grandis, boa regeneração por 
brotação das cepas 

Em regiões livres 
de geadas severas 

Fins energéticos laminação, 
móveis, estruturas, caixotaria, 

postes, escoras, mourões, 
celulose 

E. saligna 
Madeira mais densa quando 

comparada ao E .grandis ;menos 
suscetível à deficiência de Boro. 

Em regiões livres 
de geadas severas 

Fins energéticos, serraria, 
postes, dormentes, mourões 

estruturas, construções 

E. 
camaldulensis 

Árvores mais tortuosas 
recomendado para regiões de 
déficit hídrico anual elevado. 

Em regiões livres 
de geadas severas 

Fins energéticos, serraria, 
postes, dormentes, mourões 

estruturas, construções 
E. tereticornis 

Tolerante à deficiências hídricas, 
boa regeneração por brotação das 

cepas 

Em regiões livres 
de geadas severas 

Serraria, laminação, 
marcenaria, dormentes, postes, 

mourões 
E. maculata 

Apresenta crescimento lento 
inicial. Indicada para regiões de 

elevado déficit hídrico 

Em regiões livres 
de geadas severas 

Fins energéticos (fonte de 
energia ou carvão vegetal), 

construções civis e uso rural e 
agrosilvopastoris 

E. cloeziana 
Excelente forma do fuste, 
durabilidade natural, alta 

resistência a insetos e fungos 

Fonte: EMBRAPA. Org: Denise Piccirillo. 

 De acordo com os dados da Revista da Madeira, o Brasil consome atualmente 350 

milhões de m3/ ano, o que significa 8% do consumo mundial de madeira. Existem no país 4,6 

milhões de hectares de florestas plantadas, sendo 1,7 milhões do gênero Pinus e 2,9 milhões do 

gênero Eucalyptus, o que corresponde, a 50% do total de florestas plantadas de Eucalyptus em  

todo o mundo12 (aproximadamente 6 milhões de hectares). A maioria dos plantios está localizada 

nas regiões Sul e Sudeste.  

 Um dos objetivos da introdução do Pinus no País foi suprir a necessidade de madeira 

para abastecimento industrial, destinada à produção de madeira serrada, de madeira laminada 

para confecção de painéis, e, também, de celulose e papel. Por volta de 1950, a espécie 

começou a ser cultivada em escala comercial para produção de madeira. As primeiras 

plantações de que se tem notícia foram de Pinus canariensis, proveniente das Ilhas Canárias, 

em torno de 1880, no Rio Grande do Sul. 

 Foram introduzidas pelo Instituto Florestal de São Paulo, sementes de Pinus taeda e 

Pinus elliottii, que, hoje, são destinadas, respectivamente, à produção de matéria-prima para as 

indústrias de celulose e papel, e para madeira serrada e extração de resina, dominantes nas 

                                                 

12 
http://www.remade.com.br/br/revistadamadeira_materia.php?num=20&subject=Origens&title=O%20Eucalipto%20e
%20Suas%20Origens acessado em 02/02/2013 às 15h:13min. 

http://www.remade.com.br/br/revistadamadeira_materia.php?num=20&subject=Origens&title=O%20Eucalipto%20e%20Suas%20Origens
http://www.remade.com.br/br/revistadamadeira_materia.php?num=20&subject=Origens&title=O%20Eucalipto%20e%20Suas%20Origens
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regiões Sul e Sudeste de acordo com a Associação Brasileira de Celulose e Papel 

BRACELPA13.  

 Para diferentes usos de celulose são indicadas ou o Pinus ou o Eucalipto, a BRACELPA 

indica seus usos.  A Celulose de fibra longa e a de fibra curta:  

 Fibra longa: A celulose de fibra longa, originária de espécies coníferas como o pinus – 

plantada no Brasil –, tem comprimento entre 2 e 5 milímetros. É utilizada na fabricação de papéis 

que demandam mais resistência, como os de embalagens, e nas camadas internas do papel 

cartão, além do papel jornal. 

 Fibra curta: A celulose de fibra curta, com 0,5 a 2 milímetros de comprimento, deriva 

principalmente do eucalipto. Essas fibras são ideais para a produção de papéis como os de 

imprimir e escrever e de fins sanitários (papel higiênico, toalhas de papel, guardanapos). As 

fibras do eucalipto também compõem papéis especiais, entre outros itens. Elas têm menor 

resistência, com alta maciez e boa absorção. 

No Brasil podemos citar algumas das principais empresas do setor de papel e celulose 

como a Fíbria ( a principal do Vale do Paraíba), a Celulose Nipo-Brasileira, Eucatex S/A Indústria 

e Comércio, Klabin S/A, Nobrecel Celulose e Papel, GERDAU, Suzano Papel e Celulose S/A, 

entre outras. 

A expansão da silvicultura ao longo do Vale do Paraíba iniciou-se por volta de 1965, com 

a instalação da empresa Suzano Celulose e Papel, no município de São Luís do Paraitinga. 

Desde então já ocorreram muitos conflitos com a população, principalmente por denúncias de 

contaminação dos leitos de águas pelo herbicida Scout-NA usado na plantação, à base de 

Glifosato, fabricado pela Monsanto. 

 De acordo como o artigo “Plantam eucaliptos, colhem discórdia” de Juliano Barros, e 

como podemos verificar na dissertação de mestrado de Gerson Freitas, muitos são os impactos 

ambientais causados pela silvicultura.  Há relatos de contaminação de águas, erosões nas 

declividades do relevo, de morte de animais de pequenos produtores, provocando prejuízo às 

famílias que vivem da produção de leite, ou mesmo da carne. Além disso, a circulação de 

caminhões de três eixos e a abertura de estradas irregulares cortando as propriedades, ou 

mesmo em áreas de APP’s, vem incomodando muito a população ao redor, além da destruição 

de capelas centenárias de valor histórico para o município, o que também é de grande pesar aos 

moradores.  

                                                 
13 http://www.bracelpa.org.br/bra2/?q=node/137 03/02/2013 às 09h:32min.  
 

http://www.bracelpa.org.br/bra2/?q=node/137%2003/02/2013
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 De acordo com Juliano Barros, em 2009 o município de São Luís do Paraitinga já tinha 

20% de seu território ocupado por eucaliptos, com plantações situadas em áreas de topo de 

morros, questão que será posteriormente discutida, principalmente porque o Novo Código 

Florestal permite a plantação de eucaliptos em topo de morros, o que antes era proibido. Em 

muitos municípios é possível notar que as áreas ocupadas por eucaliptos já superam as áreas 

de remanescente de Mata Atlântica, mesmo com as áreas de conservação, reservas e parques 

florestais. A imagem a seguir, criada em 2011 em um dos trabalhos de campo realizado pela 

disciplina Agrária I, mostra  um pouco da extensão da plantação de silvicultura do município.  

 
Figura 1 – Plantação de Eucaliptos em São Luís do Paraitinga 

 
 Fonte: Denise Piccirillo -  São Luís do Paraitinga,16/04/2011. 

Os gráficos a seguir apresentam a produção da silvicultura em m³ e o valor dessa 

produção nos últimos cinco anos. No ano de 2008 verifica-se a maior queda de produção, motivo 

ainda desconhecido, mas questiona-se se não teria relação com a Ação Civil Pública aberta 

neste ano contra as principais empresas de celulose na região. 

Gráfico 2 – Gráfico da Produção de Silvicultura em m³ no município de São Luís do 

Paraitinga:  

 
     Fonte: IBGE, Produção da Extração Vegetal e Silvicultura. Org: Denise Piccirillo. 
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Gráfico 3 – Gráfico do Valor da Produção da Silvicultura em mil reais no município de São 
Luís do Paraitinga: 

 
   Fonte: IBGE, Produção da Extração Vegetal e Silvicultura. Org: Denise Piccirillo. 

  
 Além dos impactos ambientais, pode-se verificar que no município vizinho à São Luís do 

Paraitinga, Natividade da Serra, o crescimento da silvicultura foi de 150% de 1998-2008, e no 

mesmo período  a produção de alimentos decresceu certa de 60%.14 A Tabela retirada da 

dissertação de mestrado de Gerson Freitas, apresenta as áreas ocupadas por eucaliptos nos 

municípios do Vale do Paraíba:  

 
Tabela 5 – Área ocupada pela Silvicultura nos município do Vale do Paraíba 

 
        Fonte: Gerson Freitas página 47, 2011. 

 
 Verifica-se, portanto que os municípios que mais concentram a produção de eucaliptos 

são Paraibuna, Natividade da Serra, São José dos Campos, São Luís do Paraitinga e Silveiras. 

 

                                                 
14 Gerson Freitas, 2011. 
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   Fonte: EMPLASA. Adaptação: Denise Piccirillo. 

 
 Ao longo dos anos e em diferentes municípios várias Ações Civis Públicas, foram 

abertas pela Defensoria Pública do Estado de São Paulo, contra a Votorantim Celulose e Papel, 

que hoje se tornou a Fíbria, contra a Nobrecel S.A Celulose e Papel, outra grande empresa do 

setor no Vale do Paraíba, e contra a Monsanto do Brasil LTDA, que fabrica o herbicida a base de 

Glifosato usados nas plantações. 

 As empresas ainda não foram julgadas, porém foram obrigadas a apresentar um 

EIA/RIMA (Estudos Impactos Ambientais/Relatório de Impacto Ambiental) e até o momento a 

expansão dos eucaliptos em áreas ainda não ocupadas pela silvicultura está proibida até a 

publicação do EIA/RIMA. Se for comprovado o descumprimento pelas empresas, será aplicada 

uma multa diária de R$ 15.000 desde a data em que se plantar o eucalipto até o momento em 

que se apresentar o EIA/RIMA ao juízo 15. 

     
Fíbria 

 No Vale do Paraíba e em São Luís do Paraitinga, a maior parte das plantações de 

eucaliptos pertence ou são destinadas à Fíbria. A Fíbria é uma junção das duas principais 

empresas de celulose do Brasil, a Aracruz e a Votorantim Celulose e Papel que, em 2009, com a 

junção se tornou a principal empresa no mundo de papel e celulose. De acordo com informações 

de seu site, a Fíbria possui uma capacidade produtiva de 5, 25 milhões de toneladas anuais de 

celulose. Em 2012 a Empresa comprou 6% da Norte-americana Ensyn por US$ 20 milhões. 

  

                                                 
15 Ação Civil Pública – Defensoria do Estado de São Paulo. 
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A Ensyn desenvolveu e é proprietária de tecnologia conhecida como "Rapid 
Thermal Processing (RTP)" (Processamento Térmico Rápido), que converte 
madeira e outras biomassas não advindas de alimentos em combustíveis 
líquidos renováveis e químicos. O principal produto do processo é um 
combustível líquido renovável conhecido com "Renewable Fuel Oil (RFO)" 
(Óleo Combustível Renovável), substituto do petróleo com múltiplos usos 
como aquecimento industrial, conversão para combustíveis de transporte e 
geração de energia em motores a diesel.16 

  
Segundo a Fíbria, as plantações de eucaliptos do Vale do Paraíba  ocupam uma área de 

88 mil hectares, sendo 13.343 hectares em parceria com 205 produtores rurais . De toda a área 

ocupada por eucaliptos na região, 77,5 % pertence à Fíbria. A madeira ali produzida é enviada à 

unidade de processamento de Jacareí com capacidade de produzir 1,1 milhões de toneladas/ano 

onde 91% dessa produção são para o mercado externo17. 

 Pretende-se até o final da pesquisa, conversar diretamente com representantes da 

empresa e visitar a unidade de Jacareí para obter mais informações sobre a silvicultura, seus 

riscos e benefícios para a população da região. 

 

Resultados  

 A partir dos estudos iniciais, as consultas bibliográficas e com os primeiros contatos com 

moradores de São Luís do Paraitinga, podemos reconhecer inicialmente que há uma quantidade 

significativa de produção de alimentos no município, que há uma forma tradicional de se viver, 

refletida principalmente nas Festas Religiosas, nos costumes e valores religiosos. 

Concomitantemente ocorre a territorialização do agronegócio, representado pelas plantações de 

eucaliptos, e mesmo em alguns casos, sitiantes que deixam de produzir para arrendar as terras 

para a silvicultura por dar mais retorno financeiro.  

 Podemos interpretar , que o crescimento de adeptos aos Programas Federais, como o 

PNAE, representa uma preferência  ao  trabalho na terra, sendo assim qualquer incentivo a essa 

manutenção é bem vinda e parece mostrar resultados.  

 Os dados aqui apresentados são, como já dito, dados preliminares de uma pesquisa que 

se encontra em fase inicial. Os passos seguintes serão visitas às propriedades camponesas com 

vistas a conhecer a estrutura das propriedades e a produção; visita à Fíbria a fim de obter mais 

informações sobre a instalação e o crescimento da silvicultura na região, para posteriormente 

fazer uma reflexão e uma análise crítica do que foi visto, das transformações e dos impactos que 

a silvicultura traz à região.  

                                                 
16 http://br.reuters.com/article/businessNews/idBRSPE89200T20121003 em 10 de dez 2012 às 11:30h. 
17 http://www.fibria.com.br/web/pt/negocios/celulose/jacarei.htm em 11 de janeiro às 15h25min. 

http://br.reuters.com/article/businessNews/idBRSPE89200T20121003
http://www.fibria.com.br/web/pt/negocios/celulose/jacarei.htm
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