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QUESTÃO AGRÁRIA E MONOCULTURA DE EUCALIPTO NO ESTADO DO ESPÍRITO 
SANTO - BRASIL 

O objetivo da pesquisa foi analisar a questão agrária no estado do Espírito Santo, sendo a ênfase 
neste artigo sobre a territorialização da monocultura de eucalipto no estado. A partir dos estudos 
realizados constatou-se que a monocultura de eucalipto, enquanto estratégia de expansão da 
produção de commodities para exportação, tem alterado a configuração do campo no estado do 
Espírito Santo, implicando no agravamento dos problemas relacionados à questão agrária, forçando 
a redução da área com produção alimentícia. A partir de dados do Instituto Brasileiro de Geografia 
e Estatística (IBGE), constata-se que houve uma ampliação da área com produção de eucalipto, 
usada principalmente para atender a demanda de papel descartáveis para alguns países do 
hemisfério norte. Essa dinâmica está inserida na lógica do desenvolvimento desigual e combinado, 
pois, para atender aos anseios de alguns grupos econômicos, a monocultura tem avançado em 
diversas regiões, como é o caso do norte do Espírito Santo. A expansão da monocultura de eucalipto 
tem intensificado nas últimas décadas. No ano de 1996-2006 houve uma redução da área com 
lavoura e pastagem (15% e 26%, respectivamente) e a ampliação da área com matas e florestas. A 
monocultura de eucalipto é classificada pelo IBGE como florestas plantadas. Os camponeses têm 
resistido e lutado para permanecerem no campo em condições dignas, lutando por um campo onde 
as pessoas possam morar e produzir sua existência a partir do policultivo, priorizando o comércio 
local e regional, da relação entre produção e preservação ambiental, um campo com educação; 
lutando e resistindo contra o agronegócio que busca construir um campo homogeneizado, de 
produção de commodities para a exportação, de um campo sem gente. Nos pequenos 
estabelecimentos agropecuários estão a maioria dos postos de trabalho na agropecuária, a maioria 
dos alimentos que chega à mesa das famílias. A oposição entre esses dois modelos de agricultura 
são o foco de análise no artigo. 
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Apresentação 

O estado do Espírito Santo, assim como os demais estados da federação, possui alto grau de 
concentração da terra, que tem perpassado mais de cinco séculos, após a colonização europeia. 
Latifúndio, monocultura, depredação ambiental, expulsão de camponeses são marcas que ainda 
persistem na história do Espírito Santo. Mas também persiste a luta de resistência e enfrentamento 
pelos camponeses, povos do campo e das florestas, no sentido de garantir vida digna, para si e seus 
descendentes, do convívio com o meio ambiente, mas também enquanto produtores de alimentos 
que abastece as famílias do campo e da cidade, a partir da produção agropecuária. São lutas de 
resistência, para permanecer no campo, mas também lutas para o retorno ao campo, lugar de 
origem, onde outrora foram expulsos. 
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Esse artigo evidencia dois projetos divergentes e em conflito permanente – agronegócio e 
campesinato. Abordar a questão agrária e a monocultura de eucalipto é trazer elementos e reflexões, 
a partir de dados e informações, questionando os problemas gerados por essa lógica   de produção. 

A questão agrária e a monocultura de eucalipto, diz respeito não apenas aos povos do campo, mas o 
conjunto da sociedade que vem sofrendo os efeitos do capitalismo concentrador, depredador, que 
subordina o trabalho a benefício do capital. A fome do capital é ilimitada, diferente dos elementos 
da natureza, que já vem mostrando sinais, como a crise alimentar, a intoxicação de pessoas e 
alimento, a crise ambiental que atinge toda população, seja ela no campo ou na cidade. O capital é 
concentrador, mas a crise atinge a todos, com maior intensidade a classe trabalhadora, aqueles que 
mais sofrem quando ocorre ampliação do preço dos alimentos, com as enchentes ou estiagem que 
vem fazendo parte do cotidiano de diversos grupos humanos. 

Parte das informações apresentadas neste artigo é resultado do trabalho de monografia “Análise da 
Agrária no Espírito Santo”, aprovado no curso de geografia da UNESP de Presidente Prudente/SP 
no ano de 2011. Algumas informações foram reformuladas, atualizando alguns dados e 
informações, conforme apresentamos no decorrer do artigo. 

 

Concentração da posse e uso da terra no Espírito Santo 

A concentração da terra, foi um problema para diversas sociedade em função de dificultar e impedir 
o desenvolvimento das forças produtivas. A forma como corrigir esse problema, diferenciou em 
diversos países e épocas, sustentada no paradigma1 do capitalismo agrário (PCA) ou no paradigma 
da questão agrária (PQA). 

Enquanto para o PQA os problemas agrários é parte intrínseca da estrutura do capitalismo. E que a 
solução dos problemas agrários está relacionada à superação do capitalismo, a partir da luta de 
classe. Para o PCA os problemas são conjunturais, que se resolvem a partir de políticas que busca 
integrar o campesinato, o agricultor familiar ao agronegócio. O mercado é o lugar de encontro e 
solução dos problemas agrários e que a luta de classe não existe. Enquanto para o PCA o problema 
está no campesinato, para o PQA o problema está no capitalismo. Esses dois paradigmas se 
enfrentam tanto no campo teórico, na luta pela elaboração e implementação de políticas públicas, 
assim como na luta pela posse uso e propriedade da terra, na luta entre camponeses latifundiários e 
agronegócio (FERNANDES 2014). 

Para Stédile 2012, a questão agrária está relacionada ao estudo, pesquisa e os problemas das 
sociedades em geral relacionada à posse, uso e propriedade da terra. Não se trata apenas dos 
problemas gerados pela concentração da propriedade da terra, que em diversos países e épocas 
impedia e/ou dificultava o desenvolvimento das forças produtivas na agricultura.  

Enquanto a posse da terra diz respeito às pessoas e categorias sociais que moram em um 
determinado território, sendo portanto uma situação política, a propriedade da terra diz respeito à 
situação jurídica que garante o direito de compra da terra, tornando-a uma mercadoria, uma 
propriedade privada de pessoa ou empresa (Stédile 2012). 

É a partir do paradigma da questão agrária (PQA), enquanto forma de posse, uso e propriedade da 
terra que trataremos nesse artigo. 

No Espírito Santo a terra sempre foi e continua sendo concentrada. De acordo o Censo 
Agropecuário de 2006, organizado pelo IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística), há 

                                                           
1 Termo de origem grega que significa, modelo, padrão ou uma visão de mundo. Uma referência a ser seguida a partir 
de ideologias e desejos, que se materializam de diversas formas, como é o caso de políticas públicas, a benefício de 
um grupo de interesses, por meio de relações de poder. 
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2.838.178 hectares de área agricultáveis no estado, que corresponde a 61,5% dos 4,6 milhões de ha 
do total, que estão distribuídos em 84.356 estabelecimentos. Deste total, 94% são pequenos (até 
menos de 100 ha), mas com apenas 46,7% da área. Os médios estabelecimentos (de 100 a menos de 
1.000 ha) e os grandes estabelecimentos (a partir de 1.000 ha), com pouco mais de 5% do número, 
são responsáveis por mais de 53% da área desses estabelecimentos (LIMA 2011).  

A disparidade entre o número e a área desse agrupamento de estabelecimento é enorme. Enquanto a 
área média dos pequenos estabelecimentos é de 16,72 ha cada, nos médios e grandes 
estabelecimento, a área média é de 233,25 ha e 3.244,75 ha respectivamente. Se, em um processo de 
desconcentração da terra, fosse dividido apenas os grandes estabelecimentos em pequenos, seria 
possível transformá-los em 5.094 estabelecimentos e não apenas 157 como na atualidade. 

Gráfico 01      

  Mapa 01 

    

 

Como podemos perceber, os grandes estabelecimentos agropecuários estão com maior incidência, 
na porção norte do estado. Os médios estabeleciemntos estão em quase todos municipios. Os 
pequenos estabelecimentos estão em todo o estado, mas é na porção central, que estes representam 
maior área por município. 

A concentração da terra está associada, entre outros fatores, à concentração da produção 
agropecuária. Utilizando os dados da produção agrícola, da pecuária, da silvicultura e do 
extrativismo em escala municipal no Espírito Santo do IBGE 2013, constata-se uma concentração 
de área e do valor da produção de commodities.  

O Censo Agropecuário de 2006 revela que 47,22% da área dos estabelecimentos agropecuários 
estavam ocupado com pastagem, 26,5% ocupado com lavouras e 20,63% ocupada com matas e 
florestas. Ao comparar com o Censo Agropecuário de 1996, houve uma redução da área com 
lavoura e pastagem (15% e 26%, respectivamente) e ampliação da área com matas e florestas em 
19%. O IBGE considera que a monocultura de eucalipto está inclusa enquanto florestas plantas. Em 
função dessa inclusão é que se deve a ampliação das áreas com matas e florestas no estado. 

Apenas 4 produtos da agropecuária no estado (café, leite, ovos e madeira em tora para papel e 
celulose) respondem por mais de 70% do valor dessa produção e o restante de toda produção de 
lavoura temporária, permanente, silvicultura, extração vegetal, produtos de origem animal 
respondem por apenas 30% do valor. 
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 Duas commodities (café e papel e celulose) respondem por mais 50% do valor total da 
agropecuária. O café responde por 77,8% do valor de toda as 17 lavoura permanente no estado. E a 
madeira em tora para papel e celulose responde por 77,6% de toda a produção da silvicultura no 
estado. 

Segundo Gomes 2011, na produção de café, os postos de trabalho são amplamente maiores que na 
produção de madeira em tora para papel e celulose. Para cada posto de trabalho na monocultura de 
eucalípto são necessário 122 hectare (1 para122), enquanto na cultura de café é um posto de 
trabalho para cada hectare (1 para 1). Partindo desse pressuposto, a monocultura de eucalipto 
representa a concentração da terra, da renda e a concentração da população nos centros hurbanos, 
em função de não gerar postos de trabalho e exigir ampla área de terra agricultaveis para a sua. 

 

O capital ‘prepara o terreno’ para a expansão da monocultura de eucalipto 

Durante toda sua história, o Brasil teve como referencial de desenvolvimento, a extração de matéria 
prima para exportação. Ou seja, um processo de frente para o oceano (para o exterior) e de costas 
para o continente (para sua população). A extração de minério, no caso do Espírito Santo, as rochas 
ornamentais (mármore e granito) segue essa lógica, provocando desastres ambientais e 
socioeconômico, pois remove ampla quantidade de terra, soterrando áreas de nascentes e córregos, 
de áreas de preservação, além dos impactos sobre a população. O pau brasil, que deu nome ao país e 
o verde da bandeira, foi substituído pela monocultura de eucalipto, que tem expandido sobre ampla 
área de terras agricultáveis no Espírito Santo, para a exportação de papel e celulose, por empresa 
multinacional, como a Fibria (anteriormente Aracruz Celulose). O Brasil continuou cumprindo o 
papel de fornecedor de matéria prima aos países do Norte (EUA e Europa). A terra, em forma de 
latifúndio, tem cumprindo o papel de reserva de valor e reserva para expansão do agronegócio, da 
extração de minérios, entre outros projetos do capital. 

A crise do capitalismo é estrutural, como a de 2008, que iniciou nos EUA afetando as economias 
centrais (EUA, Europa e Japão), expandiu por diversas partes do mundo, disseminando seus efeitos. 
Enquanto saída, foi sendo construído uma nova reconfiguração para o processo continuado de 
acumulação. E essa reconfiguração, a partir da divisão internacional do trabalho, tem entre seus 
eixos principais, o avanço sobre as áreas naturais, terras de camponeses e comunidades tradicionais, 
tanto para extração de minérios, alagamento, a partir de barragem para usinas hidrelétricas, como 
para expansão do agronegócio. 

As diversas convenções e protocolos internacionais, justificadas nas mudanças climáticas, não foge 
dessa perspectiva. A partir do Protocolo de Quito (1997) foi criado metas de redução de gases de 
efeito estufa (GEE). Tema de Convenções das Mudanças Climáticas, como as de Copenhagen 
(Dinamarca 2009) e Cancun (México 2010) e a última Conferência das Nações Unidas Sobre 
Desenvolvimento Sustentável, conhecida como Rio+20, ocorrida no Rio de Janeiro em 2012, sob a 
hegemonia das grandes empresas capitalista, segue essa perspectiva. Ou seja, o mesmo capitalismo 
depredador, expropriador e concentrador é novamente apresentado enquanto solução aos efeitos das 
mudanças climáticas. Ou seja, as mesmas empresas responsáveis pelos problemas ambientais, são 
as mesmas que comercializam as soluções.  

Segundo Carcanholo 2011 

A mercadoria funciona como um vírus que, existindo, tende a expandir-se. É, na 
sociedade, como um câncer; produz-se a metástase. O câncer social mercantil 
generaliza-se infinitamente, ou melhor, até destruir-se como câncer, por intervenção 
humana consciente, ou até destruir o próprio corpo em que está instalado, a 
sociedade, e, assim, destruir-se a si mesmo. 

A desmaterialização total, embora ansiosamente buscada pela lógica do capital, 
jamais poderá ser alcança. O capitalismo deverá desaparecer antes (p. 70). 
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Mudanças na legislação, como o código florestal e o processo de mudanças no código da 
mineração, tem o sentido de ampliar as áreas de cultivo do agronegócio e anistiando os criminosos 
que desmataram áreas, que deveriam estar protegidas. No sentido contrário o índice de 
produtividade, que baseia no Censo Agropecuário de 1975, apesar dos avanços tecnológicos 
(máquinas e equipamentos, fertilizantes, sementes, entre outros), permanece inalterado em 40 anos 
de atraso, tornando diversos latifúndios improdutivos em áreas considerada produtivas, 
impossibilitando sua desapropriação para fins de reforma agrária. 

Avanço na telecomunicação, na biotecnologia, na aviação (para pulverização aérea) entre outros, 
possibilitaram ampliar a produção e produtividade, no transporte, na comercialização, em todo 
processo da cadeia produtiva. Enquanto isso, convivemos ainda com o trabalho análogo ao escravo, 
com a intoxicação pelo uso de agrotóxico, a crise alimentar, a concentração da terra. 

O Estado é parte desse conflito, legitimando-o, promovendo mediações, mas também fazendo 
investimento, seja ele financeiro, mudanças em leis (trabalhistas e ambientais), promoção de 
eventos, entre outros. Ele, o Estado, tem essa capacidade de des/regular, des/legitimar a sociedade e 
suas instituições, viabilizando as estratégias de acumulação capitalista. (Scarim 2009). 

Segundo Mendes Pereira, com base em Wood, 2001 “O desenvolvimento do capitalismo jamais 
prescindiu da ação estatal; ao contrário, todo o processo de acumulação de capital sempre se fez 
mediante a ação estatal” (2013. p. 362). 

Em artigo da FAO (Organização Mundial das Nações Unidas para Alimentação e Agricultura), do 
ano de 2005, intitulado como Estratégia e Mecanismos Financeiros para Florestas Plantadas, faz a 
seguinte afirmação: 

O plantio de florestas no Brasil passou a ter expressão a partir da década de 60, 
quando da criação, pelo governo federal, dos incentivos fiscais para reflorestamento 
(FISET), dentro do Programa Nacional de Desenvolvimento (PND). 

Tais incentivos foram criados através das Leis 5.106, de 09/1966, e 1.134, de 
11/1970, visando expandir o setor florestal a fim de se garantir matéria-prima para 
viabilizar as indústrias de papel e celulose e siderurgias. 

Além destes incentivos, a promulgação do Código Florestal (1965) e a criação do 
Instituto Brasileiro de Desenvolvimento Florestal (IBDF - 1967) foram ações que 
ajudaram a definir uma nova política florestal para o País, promovendo o 
reflorestamento em larga escala. 

Os programas de reflorestamento com incentivos fiscais imprimiram, entre 1967 e 
1986, um crescimento significativo ao setor florestal, servindo de base para sua 
estruturação e consolidação. 

De acordo com o Ministério do Meio Ambiente (MMA), os investimentos na 
atividade florestal no Brasil, entre 1967 e 1986, somaram cerca de US$ 10 bilhões e 
resultaram em um superávit na oferta de madeira (FAO, 2005, p. 15 e 16). 

Além disso, a definição de matas e florestas precisou ser ajustada para viabilizar a expansão da 
monocultura de eucalipto. 
A definição de matas e/ou florestas plantadas possui diferenciações, conforme os lugares, grupos 
humanos, culturas. Mas oficialmente, o mais utilizado por governos e instituições é o definido pela 
FAO que, segundo a WRM (Movimento Mundial pelas Florestas Tropicais) significa “área 
medindo mais de 0,5 ha com árvores maiores que 5m de altura e cobertura de copa superior a 10%, 
ou árvores capazes de alcançar estes parâmetros in situ” (WRM, 2011 p. 2). É a partir dessa 
definição que o IBGE utiliza para afirmar que matas plantadas compreende “as áreas plantadas ou 
em preparo para o plantio de essências florestais (acácia-negra, eucalipto, pinheiro, etc.), incluindo 
as áreas ocupadas com viveiros de mudas de essências florestais” (IBGE 2006). 
Em função disso, no período de 1996 a 2006, a partir desse Censo, houve ampliação das áreas com 
matas e florestas plantadas no Espírito Santo. Por esse instrumento (Censo Agropecuário), imensas 
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áreas com monocultura de eucalipto, são transformadas em florestas (plantadas).  Além disso, no 
próprio IBGE, os dados da produção municipal da silvicultura, no que diz respeito a madeira em 
tora para papel e celulose é quantificada em metros cúbicos (M³) e não área (hectare) como na 
produção agrícola municipal. Essa diferenciação dificulta e ou impede algumas comparações, como 
a ampliação de área com a monocultura de eucalipto. 

A FAO e o IBGE definem florestas como sendo apenas árvores, desconsiderando os demais seres 
vivos (plantas, insetos, mamíferos, répteis, aves) e os povos enquanto parte integrante da floresta. 
Essa definição compartilha com os interesses e projetos de alguns grupos, mas não dos povos das 
florestas, comunidades tradicionais e os camponeses que convivem e depende das florestas para sua 
continuidade e seus descendentes, que não participaram e nem compartilham com essa definição. 
Essa definição (da FAO e IBGE) está associada à expansão de monocultivos comerciais, à expulsão 
de camponeses, povos das florestas e comunidades tradicionais, considerando-os como empecilhos 
ao desenvolvimento econômico. 

Foi nesse sentido que a monocultura de eucalipto expandiu no Espírito Santo sobre as comunidades 
indígenas, quilombolas, pescadores, camponeses, mata atlântica. Segundo a SOS Mata Atlântica 
(sosma.org.br), só resta apenas 8,5% da mata atlântica original, mas nela vivem mais de 20 mil 
espécies de plantas, 270 espécies conhecidas de mamíferos, 197 répteis, 372 anfíbios, 350 de 
peixes, além de sete das nove bacias hidrográficas brasileiras. Ou seja, mata e florestas tem o 
sentido de biodiversidade (fauna e flora), mas também da sociodiversidade, onde vivem diversas 
populações, com suas culturas. 

Conforme afirma Porto Gonçalves “A diversidade genética no seio de um ecossistema aumenta a 
sua capacidade de resistência às perturbações. Onde existe homogeneidade, quando um indivíduo é 
atingido, todos os seus semelhantes rapidamente também o são” (2013 p. 72). Defender as matas e 
florestas é defender a diversidade de fauna e flora, mas também a diversidade social, dos povos e 
suas culturas. No processo de expansão das monoculturas de eucalipto tem gerado benefício 
privados (lucro) a poucas e grandes empresas e socializado os prejuízos. 

As florestas homogêneas de eucalipto, na concepção da FAO e das empresas produtores de papel e 
celulose, como a Fibria, tem o sentido destrutivo, de depredação dos povos e suas culturas, do seu 
habitat. Essa definição de mata e floresta, não é natural, mas uma construção ideológica, que vem 
sendo imposta sobre diversos povos. Afinal, os conceitos e definições são construções históricas, de 
certos grupos, empresas, por Think Tanks, especialista com afirmações fundamentadas em 
conhecimentos científicos, os quais buscam validar uma proposição, um projeto, um sentido de 
desenvolvimento a serviço de certos grupos, empresas, corporações, que no caso da fibria, significa 
legitimar os monocultivos de eucalipto enquanto florestas plantadas para produção de papel e 
celulose, buscando fazer aparecer enquanto necessidade da sociedade. É uma lógica de privatizar o 
lucro e socializar os prejuízos. 

Enquanto para os povos das florestas, comunidades tradicionais e camponeses mata e florestas tem 
o sentido da manutenção da vida do planeta e sua bio e sócio diversidade. Um lugar onde vivem e 
convivem, produzem e retiram da mata e florestas as condições necessárias à sua manutenção e 
reprodução enquanto classe social. Para as empresas produtoras de papel e celulose, mata e floresta 
tem o sentido de monocultura, de deserto verde, de manutenção e ampliação do lucro, de 
subordinação do valor de uso ao valor de troca. 

No processo de acumulação de capital, a exploração do trabalhador e da natureza é continuado e 
intensificado. O capital é medido em quantidade, em número e, como sabemos, os números são 
infinitos. Como um câncer, a exploração capitalista é ilimitada, até que seja destruído o corpo em 
que está instalado (a sociedade), ou por intervenção, seja destruído o próprio câncer - o capitalismo 
(Porto Gonçalves, 2013). 



7 
 
Nessa mesma perspectiva, as mudanças no código florestal, a partir da Lei nº 12.651, de 25 de 
maio de 2012, além de outros benefícios aos ruralistas, isenta o pagamento de multa e prisão 
àqueles que cometeram crime contra a natureza, pelo uso irregular de áreas protegidas. Mas também 
permite a inclusão de plantas exóticas, como eucalipto, para o processo de recuperação ambiental. 

Outro aspecto que também merece atenção é como as empresas investem no processo eleitoral para 
os cargos legislativo e executivo. Uma velha conhecida nesse aspecto é a Aracruz Celulose (hoje 
Fibria). No ano de 2014, (como em períodos eleitorais anteriores), para não correr qualquer risco, 
ela investiu em diversas candidaturas, sendo os maiores volumes (R$ 400.000,00 e R$ 300.000.00) 
nos dois candidatos mais cogitados para assumir o cargo de governador. Mas os financiamentos 
foram destinados também a diversos candidatos aos cargos de senadores, deputados federais e 
estaduais, conforme divulgado no sit da justiça eleitoral (http://www.justicaeleitoral.jus.br/). Esse 
dinheiro destinado às campanhas eleitorais não pode ser considerado como gasto, mas investimento. 
Um ótimo negócio para o mercado presente e futuro, a benefício das grandes empresas. Esse 
investimento retroalimenta as empresas em forma de leis, incentivos fiscais, de projetos de 
desenvolvimentos. Na construção de portos e aeroportos, de rodovias e ferrovias, de condições para 
sua manutenção e expansão. Esse é um poder que as empresas, o capital possui.  

Ele compra tudo: qualquer tipo de mercadoria e até, muitas vezes, coisas que por sua 
natureza não são mercadorias, como a consciência, a honra, a lealdade, a traição e 
até nosso voto de congressistas para mudanças na Lei e mesmo na Constituição 
(Carcanholo 2011, p. 90). 

 

A expansão da monocultura de eucalipto no Espírito Santo. 

Conforme exposto anteriormente, as justificativas para a implantação e manutenção dos grandes 
projetos, são construídos e defendidos, com arcabouços teóricos, jurídicos, políticos e socialmente. 
Aquilo que na essência é uma necessidade do capital, (a acumulação e reprodução capitalista), 
aparece enquanto necessidade da sociedade. 

É nesse sentido que a monocultura de eucalipto avança sobre as terras agricultáveis no Espírito 
Santo. Foi no auge do regime militar e da política de incentivo à revolução verde, a partir da década 
de 1970, que foi implantado os grandes projetos de desenvolvimento industrial, pela justificativa de 
tirar o estado do atraso econômico. Quatro conjuntos de grandes empresas lideravam esse processo, 
como a Companhia Vale do Rio Doce (CVRD), no Porto Tubarão, município de Vitória, a 
pelotizadora Samarco Mineração, no município de Anchieta, sul do estado, a Companhia 
Siderúrgica Tubarão (CST), no município da Serra e a Aracruz Celulose, no município de Aracruz 
(Gomes 2005). Todos esses projetos estavam voltados para a exportação de matéria prima. Esse 
conjunto de empresa promoveram uma nova configuração no estado. 

Para a instalação e funcionamento dessas empresas foi incentivado um processo de migração para a 
região da Grande Vitória, onde esses projetos foram instalados, disponibilizando força de trabalho e 
a formação do exército industrial de reserva, ou seja, um grupo de trabalhadores à margem do 
processo produtivo, mas em condições de trabalhar, que o capital pode lançar mão destes, conforme 
a necessidade (do capital e não do trabalhador). Enquanto isso, para o abastecimento de matéria 
prima para a produção de papel e celulose, foi instalado grandes áreas com a monocultura de 
eucalipto no litoral norte do estado, sobre as áreas de camponeses, indígenas, quilombolas e mata 
atlântica. Muitas famílias foram expropriadas de suas terras, a mata atlântica e áreas com o cultivo 
de alimento, deram lugar ao monocultivo de eucalipto (Gomes 2005). 

O capital atrelado ao Estado, não apenas constrói as condições objetivas, mas também subjetivas 
para viabilizar seus projetos. Enquanto construí a condições materiais para instalações de rodovias, 
ferrovias, portos e aeroporto para o processo de extração e exportação de matéria prima, é 
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construído também, os aspectos subjetivos, como conceitos e justificativas para o processo chamada 
desenvolvimento. 

Conceitos como vazio demográfico, atraso econômico e desenvolvimento foi o tripé utilizado 
enquanto condições subjetivas nesse processo. Scarim, em sua tese de doutorado, trabalha com 
esses conceitos. Para o autor, o vazio demográfico e atraso econômico foram utilizados para 
justificar a necessidade de sua superação para o processo de desenvolvimento. Tirar o estado da 
condição de subdesenvolvimento, de periferia do capital, tornando o Espírito Santo um estado 
moderno, desenvolvido. 

Um processo migratório de povos de diversas nações europeias, mas também do Japão, que teve 
início no estado a partir de 1847, é intensificado para o norte a partir da década de 1920 com a 
construção da ponte sobre o Rio Doce no município de Colatina em 1928. Assim, a população do 
estado passa a ser constituída com povos de diversas origens, culturas, interesses e formas 
diferenciadas de relação com a terra e demais elementos da natureza. 

O incentivo a imigração para o preenchimento do chamado vazio demográfico, contribuiu para a 
expansão da agricultura camponesa e a limpeza do terreno, com a derrubada da floresta, a partir da 
instalação de mais de 200 serraria no norte do estado, nesse período. 

Essa agricultura camponesa, foi considerada como atrasada, de baixa produtividade, produção para 
o auto sustento, sendo uma das barreiras para o desenvolvimento. São criadas as condições para a 
superação de um outro conceito, o de atraso econômico, para justificar o desenvolvimento (Scarim, 
2009; Casali, 2005). 

O chamado desenvolvimento foi implementado, na justificativa da superação do vazio demográfico 
e atraso econômico.  

As florestas, onde viviam diversos povos era o vazio demográfico; o modo de vida 
camponês, no convívio com a floresta, com produção principalmente para o 
autoconsumo era o atraso econômico; a devastação da mata, da cultura local, da 
migração da população para a periferia dos centros urbanos para a formação do 
exército de reserva e liberação do campo para a implantação da monocultura de 
eucalipto, da pecuária extensiva, do agronegócio da cana-de-açúcar foi considerado 
o moderno, o desenvolvimento, a saída da periferia do desenvolvimento (Lima 2011, 
p. 29). 

Esse projeto chamado ‘desenvolvimento’ fez com que ocorre a concentração industrial e urbana na 
região metropolitana da Grande Vitória, a migração do campo para a cidade, a expansão da 
monocultura, principalmente de eucalipto no norte do estado e a concentração fundiária. 

Com esse processo concentrador e expropriador, possibilitou uma nova configuração no estado. 
Uma população que no ano de 1950 residia 79% no campo foi concentrada em 83% na cidade no 
ano de 2010, sendo que mais de 48% desta, na região metropolitana de Vitória (IBGE 2010). 

Houve uma redução das áreas com produção alimentícia e ampliação da monocultura de eucalipto. 
Tomando três exemplos de produção, dois desses, base da alimentação da população e a 
monocultura de eucalipto é possível evidenciar essa afirmação, conforme gráfico que segue. 

Gráficos 2, 3 e 4    - Redução da área com feijão e arroz e ampliação da produção de papel e 
celulose 
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A lavoura com arroz, reduziu sua área no período de 1990-2013 de 33 mil para 700 hectare, assim 
como a lavoura de feijão, que no mesmo período, reduziu sua área cultivada de 96 mil hectares para 
16 mil. No sentido inverso, a monocultura de madeira em tora para a produção de papel e celulose, 
ou seja, a monocultura de eucalipto que já era grande, elevou sua produção de 1,64 milhões de M³ 
para 5,04 milhões de M³, sendo que seu pico máximo foi no ano de 2010. 

A partir desses exemplos, verifica-se que houve redução das áreas com produção alimentícia e 
ampliação das áreas com produção de commodities. Considerando que papel e celulose tem como 
destino o mercado exterior, essa produção está mais susceptível às crises internacionais, como a de 
2008, conforme verifica no declínio da produção a partir do ano de 2010 

Ainda no período de 1990/2013, conforme IBGE, houve ampliação dos municípios produtores da 
monocultura de eucalipto para papel e celulose. 

Gráfico 5 

 
No ano de 1990 havia no Espírito Santo 6 municípios com produção de eucalipto para papel e 
celulose e no ano de 2013 foi elevado para 54 municípios, dos 78 existente. Ou seja, de 7% para 
69% dos municípios. 

Merece considerar que no Espírito Santo a monocultura de eucalipto tem como destino prioritário a 
produção de papel e celulose. Enquanto no Brasil o valor da produção de madeira em tora para 
produção de papel e celulose representa 26,55%, no Espírito Santo, esse mesmo segmento 
representa 77,64% (IBGE 2013). 

A monocultura de eucalipto, conforme mencionado, vem sendo expandida juntamente com o 
aprofundamento da crise alimentar, energética, da crise ambiental, das mudanças climáticas. 
Diversos eventos realizados com essa temática, sob a hegemonia do capital e o Estado enquanto 
aliado, apontaram alternativas muito mais para a crise econômica do capitalismo, retroalimentando 
a acumulação do capital. Na contramão de busca de solução para superar a falta de alimento para a 
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população faminta, são construídos projetos para fome do capital, a partir do consumo de papel 
descartável. 

O Estado, possui como referência de desenvolvimento no campo no Espírito Santo o Plano 
Estratégico de Desenvolvimento da Agricultura Capixaba-NOVO PEDEAG, que publicado no ano 
de 2008, estabelece metas a serem alcançadas até o ano de 2025. Com uma visão de futuro e 
reconhecendo que os ciclos de desenvolvimento (do café e o da industrialização) tiveram traços 
excludentes, em função da distribuição desigual dos benefícios, busca corrigir estabelecendo metas 
em diversos aspectos, como é o caso da silvicultura. As florestas econômicas de rápido crescimento 
estão entre as principais e que está projetado a ampliar sua área de 199,1 mil hectares para 512,7 mil 
hectares até o ano de 2025. Nesse mesmo período, a área de pastagem está projetada a ser reduzida 
de 1,763 milhões de hectare para 1 milhão, ou seja, 763 mil hectares disponíveis para outros 
projetos. A pastagem extensiva, enquanto sinônimo de atraso econômico e socioambiental, deverá, 
a partir desse plano, ser substituída por outro projeto, considerado mais eficiente, como é o caso das 
florestas plantadas. Esse é um dos fundamentos para a expansão da monocultura de eucalipto 
(Espírito Santo 2008). 

É o Estado e o capital, planejador e investidor, que através dos seus Think Tanks, estabelecem metas 
de acumulação, justificando na busca de corrigir a exclusão e distribuição desigual de benefícios 
socioeconômicos. É a expansão do agronegócio, expropriando camponeses, ampliando a 
concentração da terra e da produção e provocando diversos impactos no campo e na cidade. 

 

Agronegócio e agricultura camponesa – dois projetos divergentes 

Vivemos em um período de hegemonia do agronegócio, que busca construir uma agricultura sem 
agricultores. O termo agronegócio é novo no vocabulário brasileiro, mas hegemônico nas políticas 
governamentais para o campo, assim como nos meios de comunicação de massa e no governo, seja 
através de financiamento de campanhas, no congresso e parlamento e ministérios. A partir do ano 
de 1993, o agronegócio está organizado através da Associação Brasileira do Agronegócio (ABAG). 
Essa associação envolve empresas, cooperativas e associações, sindicatos de diversos segmentos, 
como da comunicação de massa (como o grupo Globo), bancos (públicos e privado), produção de 
sementes, grãos, fertilizantes, agrotóxicos, papel e celulose, máquinas e implementos agrícolas, 
consultorias, órgãos de pesquisa, criações, indústrias, entre outros. A influência da ABAG na 
economia, na política, na pesquisa, na educação, no judiciário, coloca no imaginário da população, 
de que o agronegócio é uma necessidade de todos brasileiros. 

Para o agronegócio, toda a produção (a cadeia produtiva – anterior e posterior) deve atender à 
demanda do mercado mundial (exportação), com tendência à concentração em grandes unidades de 
exploração dos trabalhadores e do meio ambiente. Para o agronegócio não existe alimento e sim 
produtos, matéria prima. Não existe pessoas, mas consumidores e vendedores de força de trabalho. 
Nesse sentido, não importa se o produto (alimento) está envenenado, mas a redução de custos e a 
ampliação de lucros. Para o agronegócio o campo é lugar de produzir e gerar lucro. Aqueles que 
não se adequar a esse modelo, são excluídos. Nesse caso, o problema é da pessoa e não do modelo. 

É nesse sentido que, segundo o DIEESE, a projeção da população rural brasileira para 2050 seja 
reduzida para apenas 8%, ampliando a concentração urbana. Com uma população estimada em 
226,3 milhões de habitantes, a população rural reduza para 18,1 milhões. Considerando a população 
rural em 2010 em 30 milhões, significa que mais de 12 milhões (pois com a taxa de natalidade 
maior que a de mortalidade) sairão do campo. A população ocupada (de 10 anos e mais) no meio 
rural reduziu de 17,9 milhões de trabalhadores para 15,2 milhões no período de 1995 -2013. Ou 
seja, uma saída de 2,7 milhões de trabalhadores, em apenas 18 anos. E a projeção para 2050 é de 
apenas 8,2 milhões de trabalhadores rurais. 
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No que diz respeito aos assalariados rurais, no ano de 2013, apenas 48,8% dos trabalhadores 
residiam em áreas rurais e cai para 41,1% ao considerarmos apenas os trabalhadores assalariados 
formais, com carteira assinada (DIEESE 2014). 

É essa a lógica do agronegócio, que concentra terra e expulsa camponês, para dar lugar à máquina 
(mecanização agrícola), à produção de commodities, a partir de monocultivos, de uso de agrotóxico, 
de transgenia (organismos geneticamente modificados – OGM) e o mercado externo como destino 
da produção. 

Para esse modelo não existe latifúndio, mas terra para a expansão do agronegócio. E a reforma 
agrária não é mais necessária. E esse pensamento, assim como as ações do agronegócio é 
hegemônico na sociedade e no governo (FERNANDES 2014 e STÉDILE 2012). 

Faz com que toda a produção agropecuária brasileira (incluindo a do campesinato) seja resultado do 
agronegócio, justificando a captação da maioria do crédito disponibilizado a cada ano safra. Apesar 
disso, essas ações não consegue esconder os malefícios por ele gerado, como é o caso da 
depredação ambiental e seus efeitos, a intoxicação (dos alimentos, pessoas e meio ambiente), da 
concentração urbana, da renda e riqueza e seus efeitos, assim como as crises ambientais, políticas, 
econômicas, enquanto parte do modelo de desenvolvimento capitalista. 

Para o campesinato a terra cumpre outras funções. Aquilo que é uma solução para o agronegócio 
(concentração da terra, da renda, esvaziamento do campo, exportação de commodities, uso 
exacerbado de agrotóxico), para o campesinato é um problema, pois é um modelo excludente e 
depredador. 

O campesinato tem na terra um lugar não apenas de produzir mercadoria e lucro, mas de moradia e 
produção de vida dos seres humanos e demais seres (animados e inanimados) e a reprodução social. 
O trabalho e a produção devem estar relacionados ao atendimento das necessidades da população e 
não do mercado. A agricultura camponesa interage no mercado, com prioridade nos circuitos curtos 
(mercado local e regional) e não priorizando o circuito longo (exportação) como o agronegócio 
(STÉDILE 2012).  Envenenar, depredar e destruir o campo é destruir esse lugar de moradia e das 
condições essenciais da vida. 

Uma comunidade camponesa para continuar existindo, precisa ser forte e enfrentar o modelo do 
agronegócio, combatendo-o. Precisa ser dura nos princípios e flexíveis no método de luta e 
resistência. A luta é parte do cotidiano dos camponeses, mas é necessária uma organização que 
possibilita dar unidade aos seus vários segmentos e diversidade (de povos, culturas, formas de 
lutas), tornando-os mais organizados e mais fortes. 

Os camponeses precisam recuperar e construir uma nova matriz de produção, que ao longo do 
processo da revolução verde implementada no Brasil a partir da década de 1960, e seu sucedâneo 
agronegócio, a partir da década de 1990 tem escondido e destruído.  

Os povos pré-históricos alimentavam-se com mais de 1.500 espécies de plantas, e 
pelo menos, 500 espécies e variedade tem sido cultivada ao longo da história. Há 
150 anos, a humanidade alimentava-se com o produto de 3000 espécie vegetais que 
eram, em 90% dos países, consumidos localmente. Hoje, 15 espécies respondem por 
90% dos alimentos vegetais e quatro culturas – milho, trigo, arroz e soja – 
respondem por 70% da produção e consumo (MACHADO 2014. p. 58). 

Essa padronização de cultivos, repercutindo na padronização da alimentação humana, que visa 
garantir o controle econômico, social, político e cultural de toda a humanidade, tem provocado 
diversos impactos, sobre a agricultura, a população e o meio ambiente. 

Em 1950, conforme afirma MACHADO, apud Paschoal, 1979 “havia, na época, 190 pragas 
catalogadas. Hoje, há mais de 4.000!” (2014. p. 46). 
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Esses impactos que estão fazendo parte do cotidiano da população, faz com que a mídia não possa mais 
esconder, forçando a divulgação dos malefícios do agronegócio, conforme afirma reportagem da G1.com 
“A alta infestação de pragas nas lavouras de milho transgênico tem preocupado os produtores” 
(g1.globo.com). 

A estiagem e enchentes, assim como suas consequências, divulgado pela mídia, evidencia os efeitos das 
mudanças climáticas. 

Em relação à estiagem no final do ano de 2013, reportagem do G1.globo.com afirma “O município 
de Montanha, na região Norte do Espírito Santo está sofrendo com a falta de chuva. A estiagem 
prolongada deixou rios e represas praticamente secos” (G1.globo.com). 

No Espírito Santo, no final do ano de 2013 e início de 2014 “O estado teve um prejuízo de R$ 200 
milhões só na agricultura. Para reconstruir as estradas o gasto será de R$ 150 milhões” (g1.com). Essa é 
uma reportagem que divulga os efeitos da enchente no estado. 

Com o título “Espírito Santo vive a pior seca dos últimos 40 anos, aponta governo” a partir da mídia estadual, o 
governo do estado alerta a população sobre a estiagem no início de 2015 (g1.com). 
Apesar dos diversos impactos (das estiagem e enchentes frequentes) que assola o estado, poucas são as reportagens 
que apresentam as causas, mas apenas seus efeitos. As medidas apresentadas também estão relacionadas aos efeitos, 
mas não mudanças estruturais nos projetos, considerados de desenvolvimentos, implantados e em implantação no 
estado. 
Assim como as organizações camponesas, alguns poucos jornais, como o Séculodiario.com, um jornal alternativo 
tem divulga as causas das enchentes e estiagem que afeta o estado. “Florestas de eucalipto comprometem o 
abastecimento de água na Grande Vitória” e “Vale e ArcelorMittal consomem um terço da água 
captada do rio Santa Maria da Vitória” são títulos de duas reportagens do dia 15/01/2015 e 
28/01/2015 do jornal seculodiario.com. 
Colocar a culpa das constantes enchentes e estiagem é uma forma de esconder os efeitos maléficos 
do agronegócio, empresas da mineração e seu projeto depredador. Os governos que, em sintonia 
com capital hegemonizado no Estado, aplicam políticas em favorecimento ao grande capital. É uma 
forma de privatizar os lucros e socializar os prejuízos.  
Os desastres ambientais e seus efeitos sobre a economia e a sociedade não são causas naturais, mas 
resultado de um projeto de desenvolvimento – capitalista. Crises socioeconômica e ambiental são as 
duas faces de uma mesma realidade. Externalidade negativa é uma forma do capital colocar na 
conta da sociedade os prejuízos ambientais. Reduzir custos (das empresas) para ampliar seus lucros. 
Pois no processo de extração de minérios, na expansão de eucalipto para exportação de papel e 
celulose, entre outros, não é incluído no preço da mercadoria, o tratamento do esgoto e água 
contaminada, a recuperação ambiental, o tratamento da saúde da população, entre outros custos que 
estão diretamente relacionados a esses grandes projetos. Esses custos são transferidos para o sistema 
público, colocando na conta da sociedade, o seu pagamento. 
Os camponeses, apesar de possuírem a menor parcela de terra agricultáveis, de crédito, são 
responsáveis pela maioria dos alimentos necessários à população e gera a maioria dos postos de 
trabalho no campo. Com 85% do número e apenas 46% da área e 25% do crédito agropecuário a 
agricultura camponesa no Espírito Santo é responsável por 48% do valor da produção agropecuária 
e mais de 70% dos alimentos que abastecem a população e 71% dos postos de trabalho gerado na 
agropecuária (IBGE/SIDRA Censo Agropecuário 2006). O gráfico que segue evidencia esses dois 
projetos. 

Gráfico 6. 
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É a partir desses e outros exemplos que o projeto do capital, materializado no agronegócio, torna-se 
contrário a uma alternativa para a sociedade. É necessário um outro modo de vida e um novo modo 
de produzi-lo. E o campesinato tem apresentado como uma das alternativas. Mas é necessárias 
mudanças estruturais, como a realização da reforma agrária, possibilitando o acesso à terra a um 
amplo número de camponeses, políticas públicas que viabilize a produção de alimentos saudáveis, 
recuperação ambiental, mas também punição aos depredadores do meio ambiente. 
Para que isso ocorra, a luta continuada deve ser concebida enquanto motor impulsionador desse 
processo, envolvendo o conjunto da classe trabalhadora, seja ela no campo ou na cidade, ambos 
afetados pelos efeitos do projeto hegemônico do capital. 
Para Bartra “As comunidades são, inclusive, o querido manto acolhedor, é o alicerce da existência 
camponesa. Os pequenos povoados são o ponto de partida e, ao mesmo tempo, de regresso, fonte de 
forças centrifugas e também centrípetas” (2011. p. 84).  

Continua ainda o autor “Uma ordem que lucra com a maldade, que mata friamente, que priva 
batendo, é uma ordem que colhe tempestades. Os levantes agrários são frequentemente violentos 
porque intolerante e violento é o mundo negado por eles” (Bartra 2011.  p. 92). 

Enfrentar o capital não é apenas uma opção, mas uma condição dos vitimados desse processo. A 
luta sempre fez e continua fazendo parte da vida e das necessidades dos povos do campo e da 
cidade.  

A luta dos camponeses não pode ser apenas para o acesso à terra, apesar da desconcentração 
fundiária ser uma medida estruturante. Mas deve vir acompanhada de medida que contraponha a 
esse modelo hegemônico do agronegócio. É necessário construir uma matriz de produção, 
fundamentada na agroecologia, uma nova matriz de agroindustrialização, gerando trabalho e renda à 
juventude e mulheres, nova matriz tecnológica adequada aos pequenos empreendimentos, infra 
estrutura social e econômica que garanta condições de permanência dos povos no campo, educação 
pública de qualidade acessível às comunidades camponesas onde elas estiverem, assim como 
políticas públicas de assistência técnica, pesquisa, garantia de compra dos produtos agropecuários 
da agricultura camponesa, entre outras medidas. 

Mas é necessário também a criação e fortalecimentos de instituições públicas que aplique pesquisa e 
ensino, fortalecendo o processo de recuperação ambiental, além de punir aos que depredam o meio 
ambiente, como o desmatamento, uso de agrotóxico, entre outros malefícios. 

 

Considerações finais 

A expansão da monocultura de eucalipto no Espírito Santo é uma realidade, assim como os 
malefícios gerados por esse processo. Mas a luta contrária a esse processo também é uma realidade 
concreta. Diversas mobilizações, audiências públicas, ocupações de terra, debates foram e 
continuam sendo realizados. Os assentamentos de reforma agrária, os camponeses representam 
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experiência e um projeto de desenvolvimento a partir de outros pilares, como a agroecologia, 
produção de alimentos saudáveis, preservação e recuperação ambiental. Mas esse projeto deve 
contemplar demandas dos trabalhadores da cidade. Deve ser uma alternativa ao inchaço urbano, à 
favelização das grandes metrópoles, à crise alimentar, entre outros. Nesse sentido, cidade e campo, 
campo e cidade são elos de uma mesma corrente de necessidade e projeto. 

Combater a expansão da monocultura de eucalipto, denunciar os crimes do agronegócio cometidos 
contra os camponeses, contra a sociedade, contra o meio ambiente, não pode ser uma tarefa apenas 
dos camponeses, mas todos afetados por esse projeto. 
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