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Empresas transnacionais da celulose, como a Stora Enso, tem se lançado num novo e ambicioso ciclo 

de ocupação territorial através da plantação de eucaliptos para fins de produção de celulose no Cone Sul, um 

processo em linha com a agressiva estratégia de acesso ao comércio de bens naturais conhecida como Europa 

Global.  

Nas regiões nordeste e centro-oeste do Brasil, que em 2008 se tornou o quarto produtor mundial de 

celulose, com 12,7 milhões de toneladas produzidas, projetos envolvendo as empresas Veracel, da Stora 

Enso, Fíbria e International Paper, tem expandido as monoculturas sobre os biomas da Mata Atlântica e do 

Cerrado. 

No sul do Brasil, e em parte dos territórios do Uruguai, Argentina e Paraguai, a área de expansão 

coincide em grande parte com a área do bioma Pampa, rico, ameaçado e pouco conhecido ecossistema 

formado por pastagens naturais de única sociobiodiversidade1. No Pampa trinacional, a atividade, 

apresentada como nova vocação ou única via de investimentos e lucros do grande capital para uma região 

rica em cultura, biodiversidade e alternativas econômicas, é ironicamente chamada de “reflorestamento”2, 

apesar de consistir na monocultura de árvores exóticas, a expandir-se neste novo ciclo para uma área 

estimada em mais de 1 milhão de hectares, numa região predominantemente de campos nativos onde jamais 

existiu floresta que devesse ser restaurada. 

No Uruguai, mais de 1 milhão de hectares de monocultivos de árvores já deixaram impactos no 

isolamento de comunidades, na concentração da propriedade de terras, na redução da disponibilidade de 

águas e no aumento dos riscos de incêndio e contaminação por agrotóxicos no país, e ameaçam a soberania 

alimentar dos camponeses. A StoraEnso sozinha tornou-se a maior latifundiária do país, e tem previsão de 

construção de uma megaplanta de celulose, além daquela em operação pela empresa Botnia, tambem 

finlandesa. 

Nos últimos 5 anos, estes projetos repercutiram em manifestações e críticas de pesquisadores, 

ambientalistas, políticos, estudantes e lideranças de movimentos sociais e sindicais sobre os impactos sociais 

e ambientais negativos da atividade para a região, ao mesmo tempo em que se desvendaram as estratégias 

excusas das transnacionais envolvidas neste plano. 

                                                 
1 Sobre o pampa: as terras pampeanas ocupam uma área de aproximadamente 700 mil 
km², compartilhada pela Argentina, Brasil e Uruguai. No Rio Grande do Sul, se distribuem pela metade sul, abrangendo 
cerca de 176 mil km², o que equivale à cerca de 60% da área do estado. Entretanto, somente 39% de sua área total ainda 
é constituída por remanescentes de campos naturais. A região é composta de pelo menos 3.000 plantas vasculares, com 
450 espécies de gramíneas e 150 de leguminosas, além de 385 aves e 90 mamíferos , sendo parte destas espécies 
chamadas endêmicas, pois só ocorrem neste ecossistema. É por isto que os campos pampeanos, na sua composição de 
flora e fauna, podem ser considerados tão importantes quanto uma floresta tropical para a conservação da 
biodiversidade planetária. - da cartilha Pampa em Disputa, Amigos da Terra 2007, disponível em: 
http://www.natbrasil.org.br/Docs/monoculturas/cartilha_pampa_sustentabilidade.pdf 
2 Ver matéria do Jornal Zero Hora (Zero Hora 27/09/2005) 



No Brasil, juntas, e associadas a associações empresariais e de classe, empresas como a Stora Enso, 

Aracruz e VCP (Hoje Fíbria), e recentemente a Chilena CMPC, formam um poderoso lobby, atuando nos 

órgãos de imprensa, de educação, de financiamentos públicos, nos Conselhos de Meio Ambiente, nos 

parlamentos e governos locais e regionais. 

No estado do Rio Grande do Sul (RS), no Brasil, há uma lista de deputados e políticos financiados 

pelas empresas do setor, nas eleições de 2002 e de 2006. Já em 2004 criou-se a frente parlamentar “pro 

florestamento” na Assembléia Legislativa do RS, coordenada pelo deputado Berfran Rosado que hoje 

tornou-se o próprio secretario do Meio Ambiente do Estado. Em 2006, a Stora Enso convidou e pagou a 

viagem de uma dúzia de deputados e jornalistas formadores de opinião publica para a Finlândia, para que 

pudessem conhecer de perto o desenvolvimento do setor da celulose naquele país. No mesmo ano, a 

intervenção direta das transnacionais da celulose resultou na dispensa da Secretária Estadual do Meio 

Ambiente (SEMA), Vera Callegaro, funcionária de carreira de órgãos ambientais estaduais, e na nomeação 

de um novo secretario, Otaviano de Moraes, procurador do Ministério Público Estadual (MPE), dias após 

uma sessão de reuniões das empresas diretamente com a Governadora. Foi uma forma de intimidação do 

órgão de fiscalização do poder público, o MPE, que defendia uma proposta da SEMA de zoneamento da 

atividade de silvicultura no Estado, a qual delimitava as áreas e a extensão dos maciços de plantações de 

árvores que desagradava às empresas. 

O lobby do setor foi poderoso também no nível nacional. A empresa Stora Enso, confrontando-se 

com a lei brasileira que defende a faixa de fronteira da compra de terra por estrangeiros, e após já ter criado 

uma empresa “laranja” para permitir sua expansão comprando terras próximas à fronteira com o Uruguai e 

Argentina, empenhou-se para mudar a lei federal, para o que teve apoio da governadora do Estado, Yeda 

Crusius. A denuncia, encaminhada por ONGs do movimento ambiental, chegou ao Conselho Nacional de 

Segurança, gerou audiências públicas e alertou os setores nacionalistas, evitando a alteração da lei. 

O setor de celulose tem sido presença marcante nos meios de imprensa, fornecendo pautas, anúncios 

pagos e propaganda massiva. Patrocinaram uma série de veículos especializados na área ambiental. Nas 

escolas, distribuem mudas de árvores, matérias escolares e cartilhas de “educação ambiental” em datas 

comemorativas. Obtém financiamento público facilitado através da Caixa RS, Caixa Federal e do BNDES. 

Numa ação inédita no tribunal federal no Brasil ONGs ambientalistas tiveram ganho de causa numa ação 

civil pública que condenou estes órgãos de financiamento públicos a se retratarem e publicarem uma contra 

propaganda que explicasse os riscos socioambientais da atividade, retificando seus materiais de divulgação 

distribuídos anteriormente3. 

Como manifestação concreta dos conflitos gerados pela atuação das empresas na região, movimentos 

de mulheres ligados a Via Campesina no Brasil realizaram, em março de 2006 e 2008, ocupações das áreas 

da Aracruz e Stora Enso no Sul do Brasil, denunciando posturas das empresas perante os assentamentos 

vizinhos às plantações e a contradição dos planos de expansão do setor com as perspectivas do movimento 

                                                 
3 Maiores informações sobre o processo judicial em noticia disponível em: 
http://www.natbrasil.org.br/noticias/noticias_2006/monocultura.html 



para um desenvolvimento sustentável, que inclui a reforma agrária, a prioridade para a produção de 

alimentos e a preservação dos biomas naturais. 

A repercussão das ações na imprensa e, consequentemente, na opinião pública, foi a criminalização 

do movimento social, não das empresas. A policia agiu de forma autoritária, invadindo e destruindo o 

escritório das organizações dos movimentos sociais em Passo Fundo, RS, e um inquérito policial foi 

instaurado. Foram denunciadas 35 pessoas, cerca de 10 integrantes do Movimento das Mulheres Camponesas 

(MMC), por crimes cujas penas podem chegar a 20 anos de prisão. Mas os policiais denunciados de invasão 

e agressão moral e física contra as mulheres não foram julgados. A Stora Enso, após propor e realizar duas 

reuniões com representantes dos movimentos sociais, sindicais e ambientais no Brasil em 2009, fez 

repercutir na imprensa Sueca e Finlandesa, opiniões de ataque e desagravo ao Movimento dos Trabalhadores 

Sem Terra, com base em declarações que tiveram que ser desmentidas com espaços de direito à resposta nos 

jornais daqueles países, pois haviam sido gravadas por organizações sociais finlandesas de apoio aos 

movimentos sociais4. 

Em 20 de março de 2010, um agricultor foi agredido e teve seu filho de 24 anos espancado e morto a 

tiros por vigilantes que prestam serviços de segurança à empresa Fíbria na zona rural de Mucuri, no sul da 

Bahia quando estavam voltando de moto para casa. Os integrantes da milícia justificaram na Delegacia de 

Polícia de Mucuri que estavam procurando um grupo que furtava madeira em uma área de propriedade da 

Fibria5. 

 

Diante das estratégias das corporações do setor de celulose na região, denunciamos: 

- a intervenção das empresas nas políticas públicas através de ações de lobby e de financiamento de 

campanhas eleitorais; 

- o uso da mídia, de órgãos de financiamentos públicos e de educação através da propaganda restrita aos 

supostos benefícios da atividade; 

- a compra ilegal de terras em zonas de faixa de fronteira no Brasil e a concentração da propriedade de terras 

na região; 

- a ocupação territorial através das plantações e logística para o escoamento dos bens naturais para fora da 

região; 

- a criminalização dos movimentos sociais que defendem a soberania sobre seus territórios. 

- o processo de militarização e formação de milícias armadas que restringem o livre acesso e ameaçam as 

comunidades que tiveram suas terras apropriadas para fins de expansão das monoculturas de árvores exóticas 

para celulose. 

E porisso demandamos: 

- Uma moratória à expansão de novas áreas de plantio e fábricas de celulose na região; 

- Uma reversão da estratégia de anexação de territórios a serviço da estratégia da Europa Global para o 

avanço dos lucros do setor de celulose; 

                                                 
4 Noticia divulgada em http://www.bahiadiadia.com.br/news.php?item.2151.4 
 



- A redução do consumo no Norte e o conseqüente abandono da tentativa de reprodução no Sul global deste 

modelo de produção florestal e consumo de celulose, que não é apropriado à biodiversidade e à cultura 

regionais; 

- A reparação dos ecossistemas e das conseqüências da apropriação dos territórios de comunidades 

tradicionais deslocadas ou afetadas pelas monoculturas de árvores exóticas destas empresas, incluindo o 

julgamento e punição pelos crimes ambientais e contra os direitos humanos. 

 

Amigos da Terra Brasil 

MST - Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra 

REDES – Amigos da Terra Uruguai 

CODEFF – Amigos de la Tierra Chile 

Amigos de la Tierra Argentina 

ATALC - Amigos da Terra América Latina e Caribe 

 

Contatos: 

Amigos da Terra Brasil: + 55 51 33328884, imprensa@natbrasil.org.br 

 

 


