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Resumo: 
 
Este trabalho é parte da pesquisa em curso que tem como objetivo principal analisar e discutir os 
conflitos sócios ambientais decorrentes da monocultura do eucalipto no sudoeste baiano e as 
estratégias de resistência e enfrentamento de grupos e movimentos sociais ao processo de expansão 
dos denominados “desertos verdes” nesta região. Analisar e discutir este modelo de produção 
capitalista no campo nos remete necessariamente a discutir a questão agrária brasileira, não como 
centralidade de análise desse trabalho, mas sublinhar a importância desta discussão como anterior 
discussão da eucaliptocultura que, neste caso, reflete exemplarmente a forma como o espaço agrário 
vem sendo apropriado por empresas transnacionais no Brasil e, sobretudo, com forte apoio do 
estado. A resistência dos grupos sociais não hegemônicos surge como uma estratégia de 
enfrentamento que pode alcançar resultados positivos quando os grupos se envolvem e entendem 
que o agir deve ser cotidiano e coletivo, contrapondo a partir da espacialização política dos 
movimentos e entidades do campo reunidos no Fórum de Entidades e Movimentos Sociais do 
Sudoeste baiano, o modelo de produção da eucaliptocultura no sudoeste baiano. 
 
1. Introdução 
 
Os primeiros plantios de eucalipto no Brasil remontam ao começo do século XX no Estado de São 
Paulo e Minas Gerais no sentido de consolidar a incipiente indústria siderúrgica brasileira. A base 
de expansão da eucaliptocultura no campo brasileiro foi impulsionada por diversos incentivos 
fiscais com significativo apoio do Estado visando à consolidação da atividade no Brasil, a exemplo 
do Decreto-Lei nº. 1.134 de 1970 (FISET - reflorestamento), que permitiu às pessoas jurídicas 
investirem 50% no Imposto de Renda devido em empreendimentos “florestais” aprovados.  
 
No caso da Bahia, a porta de entrada destes plantios se deu pelo Litoral Norte no início dos anos 
1980 e pelo Sul e Extremo Sul da Bahia no começo dos anos 1990. Neste cenário, tem-se a 
construção da BR 101 que liga duas metrópoles _ Vitória do Espírito Santo a Salvador na Bahia _ 
facilitando e viabilizando o processo de ocupação e de exploração de plantios de eucalipto nesta 
região. Baseado nesta estratégia de expansão, a região do Sudoeste baiano é a “bola da vez”. O 
interesse pelo agronegócio florestal nesta região remonta ao período da crise da monocultura do 
café, que se inicia no final dos anos 1980 e se aprofunda nos anos 1990, com a queda do preço da 
saca e o encolhimento da área plantada em todo o Planalto da Conquista.  
 
Diante dessa ameaça, este estudo tem como objetivo identificar as formas e conteúdos de 
resistências e enfrentamentos realizados pela sociedade. Percebe-se que a mobilização da sociedade 



civil tem se dado no sentido de estabelecer limites às ações das corporações do setor florestal, 
resguardando os interesses coletivos e a defesa do meio ambiente.  
 
O uso intensivo de recursos da natureza e os fortes impactos socioambientais da eucaliptocultura 
vêm sendo denunciados articuladamente pelo Fórum de Movimentos e Entidades Sociais do 
Sudoeste da Bahia. Neste contexto de enfrentamento, atualmente, os municípios de Itarantim, 
Maiquinique, Barra do Choça e Cordeiros propuseram e aprovaram Leis de Iniciativa Popular, e 
encontram-se na fase de consolidação e fortalecimento dos Conselhos de Defesa do Meio Ambiente 
para que possam realizar o controle popular e qualificar suas proposições no que diz respeito a 
gestão ambiental e territorial, regulando a expansão de plantios de plantas exóticas, bem como 
instituindo uma política ambiental municipal que alie a produção econômica e a preservação 
ambiental com vistas a garantir a ocupação do espaço pelos camponeses e sua segurança alimentar. 
 
Neste sentido, busca-se neste artigo traçar o histórico de ocupação da eucaliptocultura no Brasil e 
no estado da Bahia e as recentes ações de enfrentamento e resistência na região Sudoeste do Estado. 
 
2. A ORIGEM E EXPANSÃO DO CAPITAL NO CAMPO BRASILEIRO: uma história de 
apropriação privada da natureza 
 
O campo brasileiro, desde a época da colonização, sempre foi um espaço de apropriação do capital. 
A partir de uma lógica de acumulação de riqueza e lucro, tendo o estado brasileiro como mediador 
da manutenção da ordem capitalista mundial, são construídas as bases para o aprofundamento das 
desigualdades no campo e conseqüentemente o acirramento dos conflitos sócio-ambientais.   
 
As condições histórico-sociais que regularam a ocupação do espaço agrário brasileiro conformou 
uma estrutura agrária com alta concentração de terras, resultando, assim, em conflitos e resistências 
por parte de diversos povos e segmentos organizados do campo (GERMANI, 2006).  
  
Para garantir o domínio e a apropriação da natureza no espaço agrário brasileiro, os setores 
dominantes da época elaboraram e aprovaram a Lei de Terras de 1850 com o regime de concessão e 
Sesmarias, conformando a terra como uma mercadoria, que pode ser vendida e comprada, não pelos 
ex-escravos, mas pelos antigos senhores de escravo e abastados. Segundo Stédile (2005), a Lei nº 
601, de 1850, foi a consolidação do latifúndio no Brasil, regulamentando o modelo da grande 
propriedade rural no país. 

 
Martins (2004) enfatiza que essa situação histórica proporcionou mudanças na estruturação social, 
no sentido de que para garantir a permanência da exploração do trabalho, antes cativo agora livre, a 
produção do capital deve ser favorecida por outros meios jurídico-políticos na perspectiva de 
manutenção do processo de domínio da ocupação das terras. 

 
Esta conformação espacial gerou duas realidades antagônicas no campo brasileiro nos tempos 
atuais: uma é a realidade do agronegócio e a outra é a realidade dos povos do campo e das florestas. 
Essa disputa tem no seu cerne o caráter político, ideológico, técnico e, sobretudo, a expressão 
concreta da luta de classes no campo brasileiro. 

 
No lócus dessa análise de origem e expansão do capital no campo, a expressão máxima e 
hegemônica deste modelo de produção são as monoculturas, tendo como base uma racionalidade 
científica européia, amplamente difundida na década de 70, do século passado, pelos órgãos de 
Assistência Técnica e Extensão Rural, Universidades, conhecida como “Revolução Verde” 
(CAPORAL, 2004). 

 



A construção histórica desse novo modelo conservador no campo brasileiro vem desde a época 
militar, em meados da década de 60, onde tecnocratas projetaram normas com base em leis que 
foram fundamentais para a consolidação desse modelo e a ampliação do discurso produtivista e 
“moderno” dos setores dominantes. Como exemplo, temos desde o ano de 1967, um Sistema 
Nacional de Crédito Rural e o Código Florestal (Lei n. 4771/ de set de1965) que, recentemente foi 
reformulado para atender às novas demandas do agronegócio. 

 
Este modelo absorveu quantidades crescentes de créditos agrícolas bancários, incorporando os 
assim chamados “insumos modernos”, como fertilizantes, adubos químicos, agrotóxicos, 
tecnificando a agricultura brasileira ao modelo euroamericano, integrando-se aos complexos 
agroindustriais internacionais. Tem-se então um chamado desenvolvimento tecnológico altamente 
dependente de recursos naturais e de insumos produzidos por empresas multinacionais. 

 
Constrói-se assim uma nova ordem de acumulação de capital a partir de um novo estilo de 
capitalismo agrário reforçando a não observância de toda e qualquer função social e ambiental da 
terra. Esse período foi exercido muitas vezes pela força bruta dos militares, reservando aos grupos 
sociais excluídos (campesinos, indígenas, dentre outros) a violência das armas e das propostas dos 
planos de desenvolvimento. 

 
Com o fim do regime militar e com uma Constituinte aprovada, o Brasil vive, no começo da década 
de 90, o processo de orientação dos organismos internacionais como o Fundo Monetário 
Internacional, que foi denominado de neoliberalismo, que torna o país, o “paraíso” da especulação 
financeira internacional. Esse movimento culminou numa crise cambial no ano de 1999, o que 
forçou o governo brasileiro a reorganizar sua política econômica externa, tendo em vista gerar 
divisas comerciais a qualquer custo. 

 
É nesse momento histórico, com a crescente demanda da China, que o agronegócio se reorganiza, 
articulando-se com os setores transnacionais de commodities agrícolas. Entre os anos de 1999 e 
2012 as exportações nacionais passam de 50 bilhões para 250 bilhões de dólares com destaque para 
os produtos primários, a exemplo da soja e carne bovina, voltando assim a uma reprimarização da 
pauta de exportação (ABRA, 2013). 

 
A escalada comercial dessas commodities provoca evidentemente consequências ambientais, que 
são custos sociais e ambientais não contabilizados pelos capitalistas do setor, mas completamente 
detectáveis pelas populações que, ao longo do tempo, vem sentindo em suas localidades o impacto 
desses projetos na reprodução da vida. As contaminações de solos, águas superficiais e 
subterrâneas, alimentos e principalmente pessoas são um caldo de cultura desse estilo de 
agricultura.  

 
Ao contrário dos ambientes povoados e das paisagens diversificadas da agricultura camponesa que 
configuram os diversos biomas brasileiros, as monoculturas fragilizam a biodiversidade; 
homogeneizam a paisagem com seus sistemas produtivos intensivos com a utilização de 
agrotóxicos, sementes modificadas geneticamente e maquinaria pesada, organizando os ambientes 
agrícolas apenas a partir da lógica do lucro (CAMACHO, 2012). Dá-se então um aprofundamento 
na concepção da terra como mercadoria, que agora não é de domínio somente nacional e sim 
internacional, comandado por corporações multinacionais que definem e planejam o modo de 
apropriação da natureza, configurando-se assim um novo estágio do capitalismo mundial agrário. 

 
Nessa concepção, setores dominantes do agronegócio brasileiro defendem atualmente que não há 
um problema agrário brasileiro, muito menos latifúndio, apenas ajustes devem ser tomados para que 
o caminho do desenvolvimento no campo possa seguir normalmente. 



No entanto, o que se observa é totalmente diferente desse discurso conservador e parcial de uma 
classe historicamente detentora de um poder econômico agrário do território brasileiro, como se 
observa nos números de evolução da estrutura fundiária no Brasil na Tabela 1. 

 
Tabela 1 - Evolução da Estrutura Fundiária no Brasil, medida pelos imóveis, 2003/2010 

Classificação  2003 2010 Taxa de 

Crescimento % 

Imóveis 

(no.) 

Número 

(%) 

Imóveis 

 (ha) 

Área 

(%) 

Imóveis 

(nº) 

Número 

(%) 

Área  

(ha) 

Área 

(%) 

 

 

Minifúndio 

 

2.736.052 

 

63,77 

 

38.973.371 

 

9,3 

 

3.318.077 

 

64,03 

 

46.684.657 

 

8,2 

 

19,7 

Pequena 

propriedade 

 

1.142.937 

 

26,64 

 

74.195.134 

 

17,7 

 

1.338.300 

 

25,83 

 

88.789.805 

 

15,5 

 

19,7 

Média 

propriedade 

 

297.220 

 

6,93 

 

88.100.414 

 

21,1 

 

380.584 

 

7,34 

 

113.879.540 

 

19,9 

 

29,3 

Grande 

propriedade 

 

112.463 

 

2,62 

 

214.843.865 

 

51,3 

 

130.515 

 

2,52 

 

318.904.739 

 

55,8 

 

48,4 

 

Improdutiva 

 

58.331 

  

133.774.802 

  

69.233 

  

228.508.510 

  

71,0 

 

Produtiva 

 

54.132 

  

81.069.063 

  

61.282 

  

90.396.229 

  

11,5 

 

Total 

 

4.290.482 

 

 

 

418.456.641 

 

 

 

5.181.645 

  

571.740.919 

 

 

 

36,6 

Fonte: Adaptado de Cadastro do INCRA - Classificação segundo dados fornecidos pelo proprietário – e de acordo com a Lei 
Agrária/93 apud. TANEZINI (2014, p.344). 
 

 

A representação numérica dessa tabela explicita o que existe de herança do Brasil-Colônia e, 
sobretudo, o reflexo do que significa em termos de disputa dos recursos naturais nos solos 
brasileiro. Não só existe latifúndio, como o número destas propriedades cresceu, salientando que 
este levantamento é feito por autodeclaração, onde muitas vezes o(a) proprietário(a) dribla os 
números de suas posses, contribuindo para a subestimação desses dados. 

 
É certo que o monocultivo não responde exclusivamente por essa concentração fundiária, mas 
contribui decisivamente para este quadro. Observa-se que houve crescimento de 48,4% das grandes 
propriedades, de 2003 a 2010 (Tabela 1). Muitas vezes esta expansão se dá em áreas de povos e 
comunidades tradicionais, a exemplo do território Pataxó, no extremo sul da Bahia, onde a Veracel 
invadiu ilegalmente cerca de 1.645 ha para plantios de eucalipto (CEPEDES, 2008) bem como os 
impactos sofridos pela monocultura no território quilombola Lagoa de Melquíades e Amâncio pela 
empresa G5 Agropecuária, situada no município de Vitória da Conquista, onde os representantes 
das comunidades entraram com uma ação civil pública no Ministério Público da Bahia acusando a 
empresa de realizar desmatamento na região como também contaminação das águas da comunidade 
decorrente do uso dos agrotóxicos nos plantios de eucalipto que circulam as comundiades (CEAS, 
2014). 

 
Esse formato de apropriação privada da natureza e dos recursos naturais pelos setores do 
agronegócio brasileiro confirma a velha forma de atuação, na maioria das vezes, expropriando os 
camponeses de seus territórios e negando-os como sujeitos que possuem direitos 
constitucionalmente garantidos. 
 
 
 
 



3. Histórico da espacialização da eucaliptocultura no Brasil e na Bahia. 
 
Segundo a Embrapa Florestas (2000), a introdução do eucalipto (Eucalyptus globulus) em território 
brasileiro se deu no final do século XIX, mais precisamente por volta do ano de 1868, a partir dos 
estudos de Edmundo Navarro de Andrade, com o objetivo de utilidade da planta para fins medicinal 
e ornamental. 
 
Mas, foi no começo do século XX, no Rio Grande do Sul, que começam a surgir as primeiras 
experiências com bases técnicas, com o objetivo de suprir as necessidades de combustível para a 
extinta Companhia Paulista de Estradas de Ferro. Por volta de 1966, o Estado de São Paulo 
concentrava 80% da área plantada, que ao todo não passava de 700 mil ha em todo o país. Neste 
momento, a burguesia agrária já cogitava sobre o uso de eucaliptos, em larga escala, como matéria-
prima para suprir a incipiente indústria brasileira. A partir do êxito das experiências do pesquisador 
Navarro, o eucalipto que ora já estava bem expandido pelo interior paulista, começa a ser plantado 
em terras mineiras por volta de 1940 (FREITAS JÚNIOR, 2011).  
 
A área com plantios de pinus e eucalipto, até 1966 era, contudo, insuficiente para atender o 
emergente programa de industrialização pretendido. Havia a necessidade, portanto, do 
estabelecimento de diretrizes legais que contemplassem os segmentos da eucaliptocultura para sua 
expansão. 

 
Em 1965, temos a aprovação do Código Florestal e da Lei dos Incentivos Fiscais (1966 a 1988), e, 
com os recursos obtidos por esses incentivos, o setor amplia a sua capacidade de investimentos no 
Brasil. É a partir desse apoio constitucional e fiscal-tributário, que se iniciam os primeiros plantios 
comerciais de eucalipto em várias regiões do país que, desde já, mostra o alinhamento político-
ideológico da estrutura do Estado na organização do setor de papel e celulose. Nesse período, cabe 
um destaque para o Estado do Espírito Santo, que neste momento apresentava uma das maiores 
áreas cultivado de eucalipto no país. 

 
Entre as décadas de 1960 e 1980 a área de produção de eucalipto passou de 500 mil ha para 3 
milhões de ha (CARDOSO, 2011). Nesse período, a transformação no espaço agrário e agrícola 
pelos plantios de eucalipto não se deu de forma isolada, mas fundamentalmente alicerçado numa 
estratégia de “desenvolvimento nacional” orquestrada pelo aparato estatal em meados da década de 
60, onde a passagem de uma economia agrário-exportadora para urbano industrial foi o ponto de 
partida para a reprodução das condições da expansão de diversas monoculturas (OLIVEIRA, 2003). 

 
Já em meados da década de 80 e início da década de 90 a atividade expande-se para regiões antes 
vista pelo agronegócio como pouco valorizadas, a exemplo do estado do Maranhão. De acordo com 
Souza (2013), chegam nesse período a empresa Maranhão Gusa S/A (MARGUSA) e a Suzano sob 
o nome de Comercial e Agrícola Paineiras S/A. Ambas empresas com finalidade de produção de 
carvão vegetal, principalmente motivadas pela a abertura da mina de ferro Carajás, da Vale do Rio 
Doce, vizinho ao Estado do Pará. Este movimento na região norte do país levou a criação de 
dezenas de siderúrgicas de ferro gusa, aumentando assim a demanda de carvão vegetal nem toda a 
região do baixo parnaíba.  

 
A farta concessão de créditos e subsídios seletivamente direcionados para o ramo do setor 
agroflorestal na década de 70 do século passado, tem o objetivo de disseminar tecnologias e agregar 
valor no emergente setor industrial, agravando não somente as relações sociais no campo, mas 
também consolidando uma apropriação privada do espaço por empresas multinacionais no campo 
brasileiro, como no caso da Veracel Celulose.  

 



Na década de 80 a atividade sofre um pequeno rebatimento devido à crise econômica instalada, com 
relativo decréscimo dos incentivos fiscais. No entanto, é neste período que este setor do 
agronegócio investe em pesquisa tecnológica e há uma crescente demanda internacional por papel e 
celulose. 

 
Neste período se consolida as principais empresas plantadoras de eucalipto na Bahia, dentre elas, 
destaca-se a Veracel Celulose (na época Bahia Sul Celulose). Como é de se esperar em todo o 
movimento capitalista, as contradições são inerentes a sua dinâmica, e nesse sentido, é nesta fase de 
expansão da atividade que, no caso da Bahia, a devastação da Mata Atlântica alcançou níveis nunca 
registrados, onde cerca de 40% deste bioma foi reduzido, conforme dados do SOS Mata Atlântica 
(2006). 

 
Mesmo com resquícios de recrudescimento do setor e o final do regime militar e início da 
redemocratização do país, a atividade salta de 500 mil ha para 3 milhões de ha plantados no país, 
demonstrando assim a força do setor, mediante sobretudo a demanda que se apontava no mercado 
internacional (CARDOSO,2011). 

 
Esta lógica de expansão e acumulação ora incentivada pelas empresas de assistência técnica e 
créditos bancários, ora com participação ativa de empresas multinacionais, se manifesta pela 
apropriação da natureza, transformando-a em mercadoria, tornando, sobretudo o espaço rural 
brasileiro cada vez mais concentrado. 

 
Atualmente, as empresas que hegemonizam a cadeia produtiva de papel e celulose no Brasil são: 
Fibria; Klabin; Suzano; Ripasa; StoraEnso; Veracel, International Paper (WRM, 2010). Este 
segmento representou para a balança comercial no Brasil em 2013, o equivalente a 3% das 
exportações brasileiras, representando 5,5% do PIB, de acordo com dados da Bracelpa1.  

 
Segundo dados da Associação Baiana das Empresas de Base Florestal (ABAF, 2013), a Bahia 
possui 617 mil ha de plantios florestais dos gêneros Eucalyptus e Pinus, representando 9% da área 
total de plantios do país, conforme Tabela 2.  

 
Tabela 2 - Ranking brasileiro de área de plantios de eucalipto por estado, 2013.  

 
Posição Estado Área (mil ha) 

1º Minas Gerais 1.492 
2º São Paulo 1.186 
3º Paraná 818 
4º Santa Catarina 646 
5º Bahia 617 
6º Mato Grosso do Sul 597 
7º Rio Grande do Sul 450 
 Outros 860 

                                               Fonte: ABAF, 2013 

 
No caso do Estado da Bahia, os primeiros plantios se deram em 1979, na criação da Odebrecht 
Perfurações Ltda e do Pólo Petroquímico de Camaçari, na região Metropolitana de Salvador, foram 
feitos investimentos vultuosos na produção de papel e celulose em áreas do Litoral Norte baiano. É 
neste mercado industrial interno, que o estado brasileiro constrói as bases para a expansão da 
eucaliptocultura ampliando esta produção para o Sul e Extremo Sul baianos. Neste cenário, tem-se a 
construção da BR 101 que liga duas metrópoles – Vitória, no Espírito Santo, a Salvador, na Bahia – 
                                                 
1 http://www.bracelpa.org.br/web/pt/dados-fatos 



facilitando e viabilizando o processo de ocupação e de exploração de plantios de eucalipto nesta 
região.  
 
O interesse pelo agronegócio florestal, na região do Sudoeste da Bahia, remonta ao período da crise 
da monocultura do café, que se inicia no final dos anos 1980 e se aprofunda nos anos 1990 com a 
queda do preço da saca e o encolhimento da área plantada em todo o Planalto da Conquista. É 
interessante notar que é nesta mesma época que se registra o maior número de ocupações de terra, 
mais de 20 somente entre os anos 1986 e 2000, sendo a primeira delas justamente na fazenda do 
extinto Instituto Brasileiro do Café (IBC), hoje Assentamento União.  
 
É importante frisar que os municípios que compõe a região sudoeste, muitas vezes chamada por 
Planalto de Conquista, o modo de produção através das monoculturas  não é de exclusividade da 
eucaliptocultura. Tais práticas datam do início da colonização brasileira, que teve na pecuária de 
criação de bovinos, a atividade que perdurou como predominante até o início da década de 1970 na 
região. Vale salientar que alguns estudos foram feitos nesse período para a implantação de lavouras 
cacaueiras na região, mas não obteve sucesso devido a alguns condicionantes físico-químicos dos 
solos do Planalto. É neste período que se dá início a segunda monocultura da região _ o café _ nos 
municípios de Vitória da Conquista, Planalto, Barra do Choça e Encruzilhada, justamente nas partes 
mais úmidas da região, onde a atividade teve grande incentivo do extinto Instituto Brasileiro do 
Café (IBC). Com a atividade cafeeira, devido aos poucos investimentos realizados pelos programas 
de fomento estatal em toda sua cadeia produtiva, abrem-se então novos movimentos de entrada de 
investimentos do agronegócio em meados da década de 1990, com a introdução da terceira 
monocultura na região: a eucaliptocultura (OLIVEIRA, 2012). 

 
Assim, depois da fase da pecuária e do café, apresenta-se uma nova fase de investimentos do capital 
agrário no Sudoeste da Bahia, através da eucaliptocultura. É importante destacar que, 
diferentemente do Sul e do Extremo Sul da Bahia, no Planalto da Conquista, o eucalipto serve 
primeiramente para abastecer de carvão o pólo siderúrgico do Norte de Minas Gerais. Além de 
fornecer lenha para a produção de cerâmicas, e também de madeira tratada para as mais diversas 
atividades agrícolas, industriais e da construção civil. 

 
Neste contexto, produtores rurais e empresários do ramo florestal, apoiados por instituições públicas 
de ensino, pesquisa e extensão como EMBRAPA Florestas e setores de pesquisadores da 
Universidade Estadual da Bahia (UESB), buscam no agronegócio florestal oportunidades de 
investimentos e lucros rápidos. É importante destacar, neste período, o papel fundamental que os 
setores da engenharia florestal da UESB desempenharam, no sentido de fortalecer o agronegócio 
florestal e, conseqüentemente, a monocultura do eucalipto, onde a partir de dois simpósios 
ocorridos nos anos de 1992 e 2005, estas discussões ganharam eco junto a várias prefeituras e 
produtores da região.  

 
É a partir do final da década de 90 do século passado que os primeiros plantios de eucalipto na 
região sudoeste da Bahia começam a ganhar força e adesão dos grandes proprietários de terra, mas 
também sendo assimilados posteriormente por pequenos agricultores fomentados por créditos 
agrícolas. 

 
A cidade de Vitória da Conquista, pólo de toda região Sudoeste, direta e indiretamente atingida pela 
expansão da Veracel, já se encontra fortemente impactada pela expansão da monocultura de 
eucaliptos, estimulada pelo pólo siderúrgico de Betim (MG), interessado na madeira para produção 
de carvão. Somente nos tabuleiros deste município já são cerca de 35 mil hectares de eucaliptos 
plantados, aos quais se estima existirem outros 15 mil em Encruzilhada, e mais 20 mil hectares nos 
municípios de Barra do Choça, Cordeiros, Piripá, Cândido Sales, Planalto e Poções, todos no 



Planalto da Conquista. Assim, somente nesse Planalto estima-se cerca de 70 mil hectares de 
eucaliptais (CEAS, 2012).  
 
3. ESTRATÉGIAS COLETIVAS DE RESISTÊNCIA E ENFRENTAMENTO: O caso do 

Fórum de Entidades e Movimentos Sociais do Sudoeste baiano 
 

No sentido contrário, movimentos sociais, organizações não governamentais, ambientalistas e 
segmentos da sociedade civil passam a se mobilizar em torno de uma pauta coletiva de 
enfrentamento ao plantio extensivo de eucalipto, de proteção ao meio ambiente e de busca por 
alternativas de reprodução da vida. 

 
É nesse mesmo contexto em que se dá o surgimento do Movimento dos Pequenos Agricultores 
(MPA) no Estado da Bahia, da Cooperativa Mista Agropecuária de Pequenos Agricultores do 
Sudoeste da Bahia (COOPASUB), do Centro de Convivência e Desenvolvimento Agroecológico do 
Sudoeste da Bahia (CEDASB), do Instituto Mata de Cipó. Todos eles têm em comum a busca por 
alternativas socioambientais sustentáveis para a região e, para muitos, isso se traduz na luta 
explicita contra o agronegócio florestal. 

 
Assim, diversos movimentos de luta pela terra, dentre eles, o Movimento dos Trabalhadores e 
Trabalhadoras Rurais Sem Terra (MST); do Movimento dos Pequenos Agricultores (MPA); do 
Movimento dos Trabalhadores Desempregados (MTD); do Movimento dos Atingidos por 
Barragens (MAB); com o apoio da Comissão Pastoral da Terra (CPT) e do Centro de Estudos e 
Ação Social (CEAS) reuniram-se no 1º Seminário Regional contra o monocultivo de eucalipto no 
ano de 2001 ao grito “Não comemos papel, nem carvão!”, simbolizando assim um começo de uma 
luta unitária em prol da defesa dos territórios. 

 
Foi neste Seminário que se traçou a estratégia de se antecipar ao agronegócio florestal, ocupando 
latifúndios que serviriam para novos plantios de eucalipto, além de realizar seminários locais para 
discutir, com as comunidades atingidas, sobre a monocultura do eucalipto e suas conseqüências 
para a saúde e o meio ambiente. Outro evento marcante foi o intercâmbio realizado na comunidade 
geraiseira, no município de Rio Pardo de Minas, norte de Minas Gerais, em 2002, quando aquela 
comunidade travava uma disputa ferrenha com a empresa Minas Florestal para a reconquista e 
demarcação de seu território ancestral. Já em 2004, outro intercâmbio com o Centro de Agricultura 
Alternativa do Norte de Minas (CAA) e com os Povos do Cerrado estreitava uma parceria entre o 
Norte de Minas Gerais e o Sudoeste da Bahia no enfrentamento ao eucalipto e na busca por 
alternativas sustentáveis do ponto de vista social, cultural, econômico e ambiental (CEAS,2006) 

 
Esses seminários e a trajetória coletiva das entidades e movimentos sociais em torno desta 
problemática provocaram a criação, no ano de 2011, de um ambiente de discussão e reação frente a 
estes projetos do agronegócio, denominado de Fórum de Entidades e Movimentos Sociais do 
Sudoeste Baiano.  

 
A aproximação entre o Fórum de Entidades e Movimentos Sociais do Sudoeste e outros grupos já 
com longa trajetória de enfrentamento ao monocultivo do eucalipto no Sul e Extremo Sul do 
Estado, a exemplo do Fórum Socioambiental do Extremo-Sul e o Fórum por Trabalho, Terra, 
Emprego e Cidadania do Sul da Bahia teve início, ainda em 2011, quando da preparação e da 
atuação conjunta e coordenada nas Audiências Públicas do Processo de Licenciamento Ambiental 
do projeto de expansão da Veracel no médio sudoeste baiano, que prevê um total de 50.900 ha para 
plantio e 101.800 ha para aquisição de terras. 
 
Os números de expansão explicitados no quadro 1, de imediato causa preocupação pelas entidades e 
movimentos sociais do campo, que dentre vários argumentos de ordem ambiental e econômica, com 



a implantação desse projeto, o impacto junto ás comunidades de pequenos agricultores será bem 
significativa, devido ao fato de que os municípios incluídos nessa expansão (excluído o município 
de Itapetinga com relativa concentração fundiária) apresentam uma característica de ocupação de 
terras caracterizada por minifúndios ou médias propriedades de agricultores familiares.  
 
 
Quadro 1 – Área de expansão do Projeto Veracel II – Médio Sudoeste baiano 

 
MUNICÍPIO 

ÁREA PRETENDIDA PELA VERACEL (hectares) 
PARA PLANTIO  PARA AQUISIÇÃO*  

Encruzilhada 4.000 8.000 
Itapetinga 10.000  20.000 
Macarani  10.000  20.000 
Maiquinique 4.000  8.000 
Itarantim 17.900  35.800 
Potiraguá 5.000  10.000 
TOTAL 50.900  101.800 

(*) A Veracel só informa a área pretendida para plantio efetivo. A área a ser adquirida é uma estimativa a partir de dados do EIA-RIMA 
 

Em dezembro de 2012, se realiza o I Seminário Regional da Monocultura do Eucalipto, no 
município de Vitória da Conquista, com relatos das experiências de enfrentamento das organizações 
do Sul e Extremo Sul do Estado da Bahia, como o Centro de Estudos e Pesquisas para o 
Desenvolvimento do Extremo Sul da Bahia (CEPEDES) e organizações do Norte de Minas, como o 
MAB, bem como as experiências de elaboração das Leis de Iniciativa Popular no Sudoeste Baiano, 
contando ainda com setores importantes da Universidade, como no caso do Projeto 
GeografAR/UFBA e estudantes da UESB, bem como Promotores Públicos da esfera federal e 
estadual e diversas organizações sociais do Planalto da Conquista, fortalecendo as articulações e 
uma pauta comum de enfrentamento. 

 
O uso intensivo de recursos naturais e os fortes impactos socioambientais da atividade da 
eucaliptocultura vêm sendo denunciados articuladamente pelos Fóruns de Movimentos e Entidades 
Sociais do Sudoeste da Bahia, e pelo Fórum Socioambiental do Sul e Extremo Sul. 

 
Neste contexto de enfrentamento, atualmente, os municípios de Itarantim, Maiquinique e Barra do 
Choça, têm Leis de Iniciativa Popular aprovadas, e encontram-se na fase de consolidação e 
fortalecimento dos Conselhos de Defesa do Meio Ambiente para que possam realizar o controle 
popular e qualificar suas proposições no que diz respeito a gestão ambiental e territorial, impondo 
restrições à expansão de plantios de plantas exóticas, bem como institui uma política ambiental 
municipal que alie a produção econômica e a preservação ambiental. 

 
Na Figura 1 , encontram-se os municípios da região sudoeste já com plantios de eucalipto (cor 
verde), os municípios  com licença ambiental expedida pelo Governo do Estado da Bahia para 
expansão (hachurados)e os municípios com os  com projetos de Leis de Iniciativa Popular 
aprovados e em fase de consolidação dos conselhos municipais de defesa do meio ambiente (limites 
em destaque de cor preta). 

 



Figura 1: Mapa de localização de plantios de eucalipto na região sudoeste e municípios 

com Leis de Iniciativa Popular. 

 
Elaboração: Projeto GeografAR/Laboratório de Pedologia/UFBA, 2014. 

 
Segundo o artigo 61, §2 da Constituição Brasileira, regulamentado pela Lei 9.709, de 1998, é 
permitida a apresentação de projetos de lei pelos poderes Legislativos e Executivos e pela iniciativa 
popular. Neste último caso, a Constituição exige como procedimento a adesão mínima de 1% da 
população eleitoral nacional, mediante assinaturas, distribuídos por pelo menos cinco unidades 
federativas e no mínimo 0,3% dos eleitores em cada uma dessas unidades. No caso dos municípios 
citados, as leis orgânicas de Itarantim e Maiquinique exigem no mínimo a assinatura de 5% do 
eleitorado. Já no caso de Maiquinique está na ordem de 10% do eleitorado. 

 
O nível de empoderamento dos grupos organizados em Itarantim e Maiquinique em torno das Leis 
aprovadas demonstra uma outra dimensão da resistência e enfrentamento, que reside no processo de 
formação sócio política e mobilização de base, referendado pela fala de Joabes (ONG Amigos de 
Itarantim), que diz “se nós não compreendermos o que significa esta lei para as nossa vidas, será 
mais um papel de letra morta, precisamos dar concretude para o que está escrito” 

 
Esse tipo de posicionamento, já emite sinais de coesão e solidez nesta experiência da sociedade 
civil, como por exemplo, neste mês de julho/2014, uma empresa de consultoria contratada pela 
Veracel, denominada SEI, articulou nos municípios do projeto de expansão da Veracel na região do 
médio sudoeste baiano, uma série de diálogos com os representantes do poder público e sociedade 
civil, no sentido de diagnosticar o ambiente social e político em torno desse projeto que, apesar de 
possuir a licença do INEMA, desde 2012, o setor não deu concretude à proposta. Nesta ocasião, o 
representante solicitou uma reunião com grupos organizados da sociedade civil e agricultores dos 
municípios de Itarantim e Maiquinique para segundo ele, fazer um diálogo sócio ambiental. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 

 
 
 
             Foto: Reunião com representante da Empresa e sociedade civil de Itaranitm. Autor: Joabes Rodrigues, 22/07/2014 

 
Como resultado dessa discussão, os grupos relataram a sua posição contrária ao projeto de expansão 
da eucalitptocultura na região, e que caso venha a ser implantado este projeto, os grupos afirmaram 
que existe um marco jurídico ambiental, elaborado e discutido com a sociedade, e que os mesmos 
fiscalizarão o passo a passo dessa investida da empresa na região, como reforça Rafael (Associação 
Amigos de Maiquinique) “vocês terão que obedecer todos os trâmites que rege a nossa lei, caso 
contrário teremos que reagir”. 

 
Em outra perspectiva de enfrentamento e resistência, os movimentos sociais reunidos em Feira de 
Santana, no mês de dezembro de 2013, realizaram um Seminário intitulado: Terra, Território e 
Soberania Alimentar, com diversos movimentos, representantes de pescadores, quilombolas, 
indígenas e entidades de assessoria do campo baiano, no intuito de refletir sobre a necessidade de 
uma articulação unitária em torno de pautas e conflitos comuns que podem estar sendo refletidas em 
cada mesorregião que os movimentos estão inseridos. Nesse encontro, os movimentos e entidades 
que atuam na região sudoeste e médio sudoeste baiano, avaliaram que os dois principais conflitos 
sócios ambientais enfrentados por essas organizações, são as atividades da mineração e a 
eucaliptocultura.  

 
A partir dessa definição, esses grupos, juntamente com o Fórum de Entidades e Movimentos Sociais 
do Sudoeste baiano começaram a organizar eventos que proporcionassem um acúmulo de forças 
para o enfrentamento da monocultura de eucalipto, bem como favorecer a (re)construção de um 
ambiente unitário de resistência e luta no médio e sudoeste baiano. 

 
Nessa trajetória de reascenso de unidade de luta na região, nos dias 17 e 18 de maio de 2014, 
diversas bandeiras de luta pela terra, entidades de assessoria da região do sudoeste baiano, dentre 
elas, o MST (Movimento dos Trabalhadores Sem Terra), Movimento dos Pequenos Agricultores 
(MPA), Movimento Dos Trabalhadores Desempregados (MTD), Coordenação Estadual de 
Trabalhadores Assentados, Acampados e Quilombolas (CETA), representantes da comunidade 
quilombola Lagoa de Melquíades e Amâncio, movimento estudantil da UESB decidiram realizar 
uma ação de ocupação na fazenda localizada próxima às nascentes do Rio Água Preta, no município 
de Encruzilhada (BA), pertencente a Kalé Resende e seus filhos, e que vem realizando 
indiscriminadamente desmatamento da vegetação, da mata-de-cipó, para o plantio de eucalipto 
numa área declarada de 400 hectares.   

 
Os Movimentos denunciaram os crimes ambientais e os impactos sociais negativos produzidos por 
essa monocultura na região. Em ato público, foram distribuídos, juntamente com os produtos da 
Reforma Agrária, material educativo alertando à população para o risco ao meio ambiente em 
decorrência dos plantios de eucalitpo, principalmente ao rio água preta que corta a cidade e abastece 
boa parte da região. Em decorrência da invasão dessa monocultura, que já ocupa mais de 80 mil 
hectares plantados na região sudoeste do estado, as águas e solos vêm sendo envenenadas com 
inseticidas extremamente tóxicos,  como o glifosato e a sulforamida, que em muitos países já foi 
proibida a sua comercialização. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto: Ocupação na Fazenda e distribuição de alimentos na sede do município.  Autor: Maicon Leopoldino de Andrade 18/05/2014 

 
Como alternativa a este modelo danoso de desenvolvimento, os movimentos defendem uma 
relação com a natureza sem o uso de recursos químicos, pautada nos princípios da agroecologia 
e da segurança alimentar. 

 
Como desdobramento dessa atividade, os movimentos e entidades avaliaram a necessidade de 
prosseguir com esta discussão no município de Encruzilhada e debater com a sociedade como 
deve ser o uso do território no município. Nesta perspectiva, as experiências em curso sobre 
Leis de Iniciativa Popular começam a ser amadurecidas no município. 

 
4.CONSIDERAÇÕES PRELIMINARES 

A partir de uma reflexão sobre a questão agrária brasileira, busca-se analisar o complexo 
processo de colonização, ocupação territorial  e a consolidação do modo de produção capitalista 
no campo brasileiro.. Por meio dessa “lente” de análise, é fundamental perceber que, nesse 
percurso histórico e contraditório do chamado “desenvolvimentismo”, gerou-se conflitos e 
confrontos por essa ordem estabelecida historicamente. 

 
O capitalismo agrário e agrícola mundial do século XXI tem organizado uma articulação de 
multinacionais e corporações que se comunicam e se fundem para se apropriar da natureza e 
obter a partir da sua exploração o domínio do fruto da terra. Por outro lado, os segmentos do 
campo construíram ao longo de sua trajetória, articulações em movimentos sociais, ONGs, 
entidades de assessoria para contrapor a esta subordinação do capital. Dá-se a partir dessa 
construção histórica societária, um ambiente de conflitualidade, significando movimentos de 
destruição e recriação de novas relações sociais (FERNANDES, 2005). 

 
As mazelas e misérias geradas pelo capitalismo ao lado das imensas riquezas construídas e 
apropriadas pelos detentores dos meios de produção no curso histórico da humanidade sempre 
esteve presente os conflitos, pois o/a camponês/a expropriado do seu espaço de reprodução ou 
ameaçado pelas circunstâncias sociais, ambientais ou econômicas, reage, defendendo assim seu 
território, onde se ao mesmo tempo tem-se o desenvolvimento econômico, tem-se também o 
desenvolvimento de conflitos, circunstância gerada pela própria contradição do capitalismo.  

 
É no interior do desenvolvimento contraditório da relação capitalista, que os grupos e 
movimentos sociais do campo vão construindo sua identidade coletiva social, constituindo-se 
como sujeitos políticos e garantindo sua existência por meio das ações de resistência e 
enfrentamento, expressando-se nas ações concretas e conjuntas na defesa de sue território. 
Reforçando esta concepção, Martins (1981), enfatiza a importância das lutas sociais, pois é 
neste ambiente que nasce o sujeito político coletivo de transformação e de verberação da sua 
defesa enquanto camponês. 

 



No caso da eucaliptocultura no sudoeste baiano, a pesquisa desenvolvida com o Fórum de 
Entidades e Movimentos Sociais do Sudoeste, tem demonstrado alguns caminhos pedagógicos 
de luta e defesa do território numa perspectiva autônoma e independente, utilizando-se de 
estratégias jurídico-institucional, neste caso, as Leis de Iniciativa Popular, com forte significado 
e presença protagonizada da sociedade civil. 
 
Nesse raciocínio, os movimentos, grupos sociais e as comunidades camponesas inseridas nessa 
articulação e espaços coletivos de debate e construção de estratégias de ação, configuram-se 
como uma força social em potencial, capaz de através de suas lutas de resistência e 
enfrentamento, construir fissuras na ordem estabelecida pelo o agronegócio florestal no sudoeste 
baiano, afirmando assim a sua existência e o projeto político que defendem para a sociedade. 
 
Assim, as Leis de Iniciativa Popular aprovadas nos municípios de Itarantim e Maiquinique além 
de ser um instrumento de luta, qualifica os movimentos sociais, comunidades, agricultores/as 
para o processo de resistência e enfrentamento, traduzindo-se assim numa dominialidade 
política e técnica do uso e manejo do meio ambiente, construindo e disciplinando a gestão 
ambiental dessas localidades ameaçadas pelo Projeto Veracel II. 
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