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RESUMO 

 

 

O objetivo central da pesquisa é analisar as relações (re)produzidas pelo capital 
no processo de apropriação do trabalho e da natureza nas carvoarias do 
município de Cândido Sales, no estado da Bahia. A fim de dar conta da dinâmica 
produtiva que constrói a realidade do negócio de carvão vegetal, o método 
materialista-histórico-dialético é o pressuposto teórico-metodológico e político 
assumido no desenvolvimento do estudo. A exploração indiscriminada da 
natureza e a superexploração do trabalho nas carvoarias são o reflexo objetivo da 
redução a valores de troca da relação sociedade-natureza subjugada aos 
(des)mandos do capital. Em virtude da decrescente oferta de madeira proveniente 
da Mata Atlântica no município, o projeto governamental de “reflorestamento” 
denominado Programa Florestas para o Futuro é implementado sob o discurso da 
sustentabilidade do desenvolvimento, entretanto representa a manutenção do 
abastecimento das siderúrgicas, redes de churrascarias e supermercados do 
Sudeste do Brasil, compradoras do carvão clandestino produzido em Cândido 
Sales. Em última análise, é a estratagema capitalista de (re)produção do território 
para a apropriação da natureza e do trabalho concreto, oxigenando o fogo e a 
fumaça que queimam as florestas e a esperança da classe trabalhadora nas 
carvoarias. 
 
Palavras-chave:  Capital. Carvão. Desenvolvimento Sustentável. Natureza. 
Trabalho. 



 
 

 

 

ABSTRACT  

 

 

The main objective of this research is to analyze the relationships (re)produced by 
capital in the process of appropriation of the work and the nature in charcoal of the 
municipality of Cândido Sales, state of Bahia. In order to realize the productive 
dynamic that builds the business reality of charcoal, the method materialist-
historical-dialectical assumption is theoretical-methodological and political 
development assumed in the study. The indiscriminate exploitation of nature and 
the overexploitation of labor in the charcoal are a reflection of the objective of 
reducing the exchange value of the relationship between society-nature 
subjugated to the (dis)husbands of capital. Due to the decreasing supply of wood 
from the Atlantic Forest in the municipality, the governmental project of 
"reforestation" program called Forests for the Future is implemented under the 
discourse of sustainable development, however is maintaining the supply of steel, 
barbecue networks and supermarkets in the Southeast of Brazil, buyers of coal 
produced in clandestine Cândido Sales. Ultimately, it is the capitalist ploy 
(re)production territory for the appropriation of nature and concrete work, 
oxygenating the fire and smoke burning the forests and hope the working class in 
charcoal. 
 
Keywords:  Capital. Coal. Sustainable Development. Nature. Work. 
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INTRODUÇÃO 
 

 

Vamos levante e lute! 
Vamos levante e ajude! 
Vamos levante e grite! 
Vamos levante agora! 

Que a vida não parou 
A vida não para aqui 

A luta não acabou 
E nem acabará 

Só quando a liberdade raiar 

(...) 

(Música: Lili, Composição: Édson Gomes) 

 

 

A Geografia é a ciência que estuda o território, ou seja, a natureza 

apropriada e transformada por dinâmicas e processos sociais, dos quais uma 

parte significativa resulta da sucessiva luta de uma sociedade dividida em classes 

frente às suas formas e condições de reprodução social. À luz desse 

entendimento, é a produção social do território o elemento-chave de análise do 

geógrafo, sendo essa a compreensão inicial que permeou as etapas da pesquisa. 

Na concepção de Raffestin, o território reflete especialmente as relações de 

poder imanentes dos processos sociais, políticos, econômicos etc.: 

 

[...] O território se forma a partir do espaço, é o resultado de uma ação 
conduzida por um ator sintagmático (ator que realiza um programa) em 
qualquer nível. Ao se apropriar de um espaço, concreta ou 
abstratamente (por exemplo, pela representação), o ator “territorializa” o 
espaço. [...] O território, nessa perspectiva, é um espaço onde se 
projetou um trabalho, seja energia e informação, e que, por 
consequência, revela relações marcadas pelo poder. (1993, p.143). 

 

As relações de poder entre classes sociais antagônicas1 se dão na 

tentativa de apropriação da produção da riqueza gerada pelo trabalho na 

intermediação entre o homem e a natureza. Com a divisão social do trabalho 

efetivada pelo desenvolvimento das forças produtivas capitalistas, há o 
                                                           
1 “[...] onde há poder há resistência e, no entanto, ou por isso mesmo, esta jamais está em posição 
de exterioridade em relação ao poder”. (RAFFESTIN, 1993, p. 53). 
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afastamento de grande parte da sociedade dos meios de produção, os quais 

passam a ser monopolizados por uma minoria. Assim, a sociedade começa a ser 

composta por classes sociais, de um lado, a classe dominante, que detém os 

meios e fatores de produção, do outro, a classe dominada, que é obrigada a 

vender sua força de trabalho à primeira para ter acesso a esses fatores e à sua 

própria condição de sobrevivência. 

Na civilização hodierna, especialmente sob o manto ideológico do 

Desenvolvimento Sustentável, alguns dos grandes desafios residem na geração 

de mecanismos de mediação capazes de estabelecer uma espécie de harmonia 

entre as relações da sociedade com a natureza. Contudo, enquanto a sociedade 

se organizar sob os moldes do sistema capitalista de produção, no qual a 

natureza é vista sob a ótica do seu valor de troca em lugar do seu valor de uso – 

ou seja, como um recurso –, responder à busca incessante do lucro em lugar da 

humanização das relações e utilizar o aparelho estatal como instrumento de 

legitimação das classes dominantes, dificilmente será encontrada uma identidade 

na interação sociedade-natureza, e a insustentabilidade socioambiental estará 

sempre presente. 

Como argumenta Thomaz Júnior (2002), o capitalismo é um modo de 

produção que tem seu metabolismo alimentado pela apropriação desigual e 

devastadora da natureza e pela exploração indiscriminada do trabalho material da 

classe-que-vive-do-trabalho. Contexto esse objetivamente verificado na produção 

de carvão vegetal nas carvoarias do município de Cândido Sales, no estado da 

Bahia, cuja localização encontra-se no Mapa 1. 
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Entendendo que toda produção social é também uma produção espacial 

realizada pela classe dominada, que vive do trabalho, mas desigualmente 

apropriada pela classe dominante detentora dos meios de produção, os espaços 

configuram-se em territórios desiguais, produto da relação dialética capital-

trabalho materializada pela luta de classes no processo de (des)socialização 

contínua da natureza. Desse modo, as carvoarias representam concretamente os 

frutos de um modo de produção cujo desenvolvimento se dá com apropriação 

privada e indiscriminada da natureza e do trabalho da classe trabalhadora. 

Os reflexos desse arranjo societal podem ser observados no levantamento 

realizado pela Fundação SOS Mata Atlântica e pelo Instituto Nacional de 

Pesquisas Espaciais (INPE), divulgado no Atlas dos Remanescentes Florestais da 

Mata Atlântica para o período de 2005 a 2008, em que Cândido Sales detém 

apenas 6% de cobertura original de floresta de Mata Atlântica. Esse estudo 

classificou Cândido Sales na quarta posição no ranking nacional dos municípios 
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com maior índice de devastação de mata nativa e, se comparado a todo o estado 

da Bahia, apresenta-se como o segundo maior, atrás apenas do município de 

Bom Jesus da Lapa. 

Nesse contexto, a partir de 2004, o estado da Bahia passou a exercer seu 

papel de gestor ambiental na elaboração e implementação de um programa 

governamental de reflorestamento e desenvolvimento chamado Florestas para o 

Futuro, o qual fora instituído pelo Decreto n° 7.39 6 de 04 de agosto de 1998. O 

intuito era enfrentar os problemas socioambientais encontrados no estado, 

inclusive em Cândido Sales, local de seu lançamento conforme reportagem 

abaixo, com o plantio sustentável de eucalipto em pequenas e médias 

propriedades rurais: 

 

FLORESTAS PARA O FUTURO 

O secretário de Meio Ambiente e Recursos Hídricos, Jorge Khoury, 
lançou esta semana, em Cândido Sales, na região de Vitória da 
Conquista, o programa Florestas para o Futuro, que tem como objetivo a 
criação de emprego e renda através do desenvolvimento de atividades 
florestais. 
A Semarh desenvolverá projetos específicos para a região e prestará 
assistência técnica aos produtores rurais, em especial os de pequeno e 
médio portes, interessados em participar do programa. Para tanto, serão 
distribuídas mudas de espécies florestais para a recomposição de áreas 
devastadas. 
"O governo estadual já dispõe de 1,3 milhão de mudas para iniciar o 
programa. São espécies nativas e exóticas  que serão distribuídas aos 
produtores cadastrados e usadas no reflorestamento e florestamento de 
mil hectares", explicou o diretor de Áreas Florestais da secretaria, Paulo 
Pellegrini. 
Uma das metas do Florestas para o Futuro é ampliar a oferta de madeira 
plantada, através do reflorestamento com espécies de rápido 
crescimento e alto valor econômico . De forte teor ecológico, o 
programa tem como base a criação de alternativas econômicas para 
pessoas que hoje vivem do plantio de monoculturas e da extração de 
madeira para a produção de carvão. 
"O programa se pauta nas diretrizes EES, ou seja, Ecológico, Econômico 
e Social", disse Pellegrini. 

Sustentabilidade 

Atualmente, o município de Cândido Sales tem como base econômica o 
plantio de mandioca e o comércio de produtos florestais. Com o 
Florestas para o Futuro será assegurada a sustentabilidade do setor 
florestal e aumentará o número de empregos e a renda da população. 
"O programa de fomento representa um importante ganho para todos os 
municípios que atuam no comércio de produtos florestais. A partir de 
agora, com a implantação desse programa, os municípios poderão 
buscar a sua sustentabilidade econômica e social com a produção de 



20 
 

 

 

madeira e preservação da floresta nativa em suas regiões", afirmou 
Khoury. 
Para garantir o bom andamento do programa na região do Planalto da 
Conquista, o secretário e o prefeito de Cândido Sales, Eduardo Pontes, 
assinaram um protocolo de cooperação que visa a implantação de uma 
unidade avançada de apoio às atividades da Semarh, como a 
regularização florestal de imóveis rurais. (SEMARH/ASCOM, 14 abr. 
2004, grifo nosso). 

 

Ao admitir que a sociedade é formada por classes desiguais e que o 

Estado é sua principal instituição representativa, constata-se que este Estado 

atua prioritariamente em favor das pretensões da classe dominante dessa 

sociedade. Logo, ao vivermos sob a égide do modo capitalista de produção, os 

interesses a serem buscados ou ratificados serão os dos possuidores do capital. 

Essa concepção é esclarecida por Conceição (2009, p. 231) ao analisar a 

proposta de Milton Santos por uma Geografia Nova, quando esse afirma que: 

 

[...] o Estado é o grande articulador para o beneficiamento do capital [...]. 
A expansão imperialista se estabelece pela proliferação do Estado, na 
medida em que ele se torna o maior responsável pelas inovações e pelo 
sucesso de capitais, assegura a continuidade e a reprodução da divisão 
desigual da riqueza e assume o papel de mistificador – criador de uma 
ideologia de modernização, de falsas esperanças. 

 

Por isso, em nossa concepção, esse programa é mais uma estratégia 

capitaneada pelo Estado para dar continuidade à mesma lógica capitalista de 

mercantilização e exploração da natureza e do trabalho que abastece o negócio 

de siderurgia, churrascarias etc. do Sudeste do Brasil. Estratégia essa 

escamoteada sob o discurso da sustentabilidade social, econômica e ambiental, 

ou seja, encoberta por uma proposta incompatível com a própria estrutura 

metabólica do capital. 

Buscando dar conta da dinâmica produtiva que compõe a realidade do 

negócio de carvão vegetal em Cândido Sales – BA, a pesquisa analisou as 

relações (re)produzidas pelo capital no processo de apropriação do trabalho e da 

natureza nas carvoarias do município. Para isso, observou as relações e as 

condições de trabalho nas carvoarias; identificou a vinculação produtiva e 

comercial entre o carvão vegetal de Cândido Sales e os compradores da Região 

Sudeste do Brasil; e verificou até que ponto a silvicultura do eucalipto, revestida 
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do discurso ideológico do Desenvolvimento Sustentável, (re)produz o território a 

serviço do metabolismo do capital. 

Para analisar os acontecimentos construtores da realidade em estudo, 

valeu-se do método materialista-histórico-dialético, também denominado 

marxista2. A explicitação do método a ser adotado na pesquisa é condição sine 

qua non para garantir a coerência lógica e definir os caminhos, pressupostos, 

objetivos e limites na formação do conhecimento. Ele corresponde ao pressuposto 

inicial no processo de construção do pensamento, orientando a análise dos 

problemas abordados no estudo e fornecendo os elementos para sua leitura. 

Moraes e Costa (1984) apontam uma diferença fundamental entre “método” 

e “metodologia”. O método seria o que eles chamam método de interpretação, o 

qual corresponde à visão da realidade ou concepção de mundo do cientista. 

Nesse sentido, o método é a arquitetura intelectual resultante de posturas 

filosóficas, do posicionamento quanto aos aspectos lógicos e racionais e à 

posição político-ideológica do pesquisador. A metodologia, classificada por eles 

de método de pesquisa, refere-se às técnicas para levantamento de informações 

sobre determinado estudo, em resumo, são os procedimentos operacionais de 

inquérito utilizados para a coleta de dados. 

O método materialista-histórico-dialético desenvolvido por Karl Marx e 

Friedrich Engels para compreender a forma de organização das sociedades está 

fundamentado em três princípios centrais (MORAES e COSTA, 1984). O primeiro 

deles é o uso da lógica dialética de entendimento da realidade como processo e a 

contradição como forma de ser dos fenômenos. Assim, tudo que existe na 

realidade está interligado, mas seus componentes se diferem pela intensidade e 

qualidade. Portanto, para estudá-los, é necessária uma constante interposição de 

mediações e determinações: 

                                                           
2 Na ciência geográfica, a corrente dialética fortalecida pelo pensamento marxista nasceu com as 
obras de Elisée Reclus e Piotr Alekseievitch Kropotkin, permanecendo praticamente em discussão 
apenas no interior do movimento anarquista do século XIX e início do século XX. Contemporâneos 
de Marx e Engels debateram profundamente as ideias de Hegel sobre a dialética e a 
transformação da sociedade capitalista. Somente no fim da década de 1930 e início de 1940, e 
com maior intensidade a partir de 1950, é que alguns geógrafos franceses retomam essa 
discussão, dentre eles, Pierre George, Yves Lacoste, Raymond Guglielmo, Bernard Kayser, A. 
Prenat, Wolkowittsch, Jean Dresch, Jean Tricart, e outros. (OLIVEIRA, 2002). 
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Daí, a visão de causalidade dialética operar através das idéias de 
“determinação” e “mediação”. A primeira diz respeito aos elementos 
explicativos mais universais (e mais essenciais) para a compreensão dos 
fenômenos; a segunda, aos menos intensos, mas não menos 
importantes, pois fundamentais na definição da singularidade de um 
evento. (MORAES e COSTA, 1984, p. 50). 

 

O outro preceito refere-se ao estudo da realidade objetiva não como um 

simples empirismo, mas por meio de um método que busque diferenciar a 

aparência e a essência dos acontecimentos. Já o terceiro corresponde à análise 

histórica dos fenômenos, devendo buscar a origem do objeto estudado. 

O sistema filosófico marxista se constrói pela práxis, ou seja, na relação 

teoria e prática em uma perspectiva de transformação e com a ideia de totalidade, 

entendida como a superposição sucessiva e inter-relacional de procedimentos de 

abstração e concreção, 

 

Isto é, caminha da experiência para o abstrato (identificando e isolando 
problemas), e deste ascende para o concreto (pela inserção dos 
problemas tratados em processos mais amplos). A este segundo 
momento do processo cognitivo denomina-se totalização, que se 
constitui na elaboração do conjunto de mediações explicativas do 
problema tratado, incidindo aí as determinações apreendidas e 
exaurindo-o em suas manifestações históricas. O concreto é assim um 
resultado da reflexão: a realidade compreendida [...]. Abordamos a 
realidade a partir de um de seus segmentos, chegando assim à 
totalidade, por uma visão angular [...]. (MORAES e COSTA, 1984, p. 48). 

 

Com o intento de dar conta de uma das faces da diversidade de 

determinações que compõem o contexto social e territorial das relações 

(re)produzidas pelo capital no processo de apropriação do trabalho e da natureza 

nas carvoarias do município de Cândido Sales – BA, lançou-se mão da pesquisa 

de campo (observação direta e entrevistas); da análise documental; e da 

interpretação, correlação e análise crítica dos dados. 

A pesquisa de campo foi um procedimento de estudo essencial no 

recolhimento de informações para entender como acontece objetivamente a 

exploração da natureza e do trabalho subordinada ao modo capitalista de 
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produção. Utilizando a observação participante3, realizaram-se visitas a carvoarias 

de mata nativa e de eucalipto para assistir às condições e compreender as 

relações de trabalho às quais a classe trabalhadora está submetida no processo 

de produção do carvão vegetal. Foram realizadas entrevistas com carvoeiros, 

produtores rurais e comerciantes de carvão4, com o intuito de levantar 

informações sobre o processo em análise: a) o sentido da vivência cotidiana dos 

sujeitos envolvidos na atividade carvoeira; b) a forma de produção do carvão 

vegetal, bem como seu destino comercial; c) os sujeitos (re)produtores do sistema 

econômico em torno do carvão; d) as dimensões que possibilitassem etnografar o 

contexto social e territorial observado. 

Contudo, ao fazer uso dessa premissa metodológica, sabe-se das suas 

principais limitações e vantagens. Como argumenta Mitidiero Júnior (2008), 

fundamentado em Caldart (2004), a participação nos acontecimentos imediatos e 

dinâmicos restringe o olhar do pesquisador quanto ao futuro dos processos 

analisados ou pode criar um envolvimento pesquisador-objeto até certo ponto 

limitante para uma explicação científica do fenômeno. Mesmo assim, o “eu estava 

lá” é importante para relativizar as críticas muitas vezes atribuídas à memória 

oral, pois, por meio dele, podem-se confrontar depoimentos entre si com 

documentos e perceber relações que a distância no tempo e na realidade 

concreta não permitiria. 

Ao fazer parte do dia a dia das carvoarias, por exemplo, senti fisicamente o 

calor dos fornos e o quão sufocante é a fuligem do carvão inalada 

constantemente pelos trabalhadores. Pude assistir a árvores caindo em meio à 

mata para posteriormente se transformar em carvão vegetal. Interagir com essa 

realidade me possibilitou vivenciar concretamente as raízes do processo de 

(re)produção do capital estruturado em uma lógica destrutiva do trabalho e da 

natureza. 

Sobre o procedimento de análise documental, o ponto de partida se deu 

                                                           
3 A observação participante ocorre quando o observador estabelece uma relação face a face com 
os observados e, ao mesmo tempo, participa da vida deles no seu cenário cotidiano tornando-se 
parte do contexto sob observação. (BENJAMIN, 1953 apud CICOUREL, 1975). 
4 É mister desde já comunicar ao leitor que os nomes dos informantes foram mantidos em sigilo 
para preservá-los de qualquer tipo de constrangimento, retaliação, perseguição ou prejuízo. 
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com um estudo das concepções, justificativas, público-alvo, áreas de 

abrangência, ações e objetivos da legislação do estado da Bahia referente aos 

programas de reflorestamento implantados em Cândido Sales, em especial, o 

Decreto Estadual nº 7.396, de 04 de agosto de 1998, que trata do Programa 

Florestas para o Futuro; a Lei nº 10.431, de 20 de dezembro de 2006, sobre a 

Política de Meio Ambiente e de Proteção à Biodiversidade, e o Decreto Estadual 

nº 11.235, de 10 de outubro de 2008, regulamentador da matéria. 

Além disso, buscaram-se, em reportagens e arquivos de órgãos 

ambientais, policiais e fazendários, dados e documentos comprobatórios da 

ligação entre siderúrgicas, churrascarias ou supermercados do Sudeste com a 

devastação florestal alimentadora da produção/comércio clandestino de carvão 

vegetal no município de Cândido Sales. Outrossim, a unidade hospitalar e 

delegacia locais foram fontes de investigação na busca de provas que 

demonstrassem o elo entre a (re)produção do capital e o comprometimento da 

saúde, segurança, cidadania e vida dos trabalhadores. 

Referenciado por uma vasta bibliografia sobre a temática estudada, as 

informações coletadas na pesquisa de campo e na análise documental tornaram-

se subsídio para uma reflexão crítica de como a realidade candidosalense é 

produto do processo metabólico do capital estruturado na extração da mais-valia 

da classe-que-vive-da-sua-força-de-trabalho e na apropriação indiscriminada da 

natureza, cujo resultado, dentro da lógica do desenvolvimento desigual e 

combinado, coloca o município em uma posição de subjugação, como simples 

fornecedor de matéria-prima energética para o mercado de siderurgia, 

churrascarias etc. do Sudeste do Brasil. 

Também permitiu desmascarar o discurso governamental da 

sustentabilidade do desenvolvimento em torno do Programa Florestas para o 

Futuro (PFF) ao expor que os atuais compradores do carvão vegetal de mata 

nativa produzido em Cândido Sales são, em última instância, também os grandes 

beneficiários desse projeto de “reflorestamento” capitaneado pelo Estado. 

A grande motivação pelo objeto e concepção adotados na pesquisa reside 

na vivência cotidiana da produção e comercialização de carvão vegetal na cidade 

em que residi por mais de vinte anos. Desse modo, este estudo faz parte da 
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minha experiência de vida de ver trabalhadores indo para as carvoarias durante 

as madrugadas ou voltando dias depois sujos e exaustos em cima de caminhões 

ou carretas; saber de trabalhadores acidentados, doentes ou mortos; presenciar 

operações policiais de fiscalização e apreensão das atividades ligadas ao carvão 

vegetal; ver o eucalipto surgir e crescer nas fazendas do município e a condição 

socioeconômica dos trabalhadores permanecer estagnada; e conhecer carvoeiros 

que passaram a vida trabalhando para reprodução sua e da família, mas que não 

conseguem estabilidade econômica, casa própria e aposentadoria, enquanto 

empresários do carvão esbanjam suas riquezas viajando, comprando carros de 

luxo, fazendas e terrenos. 

Enfim, é presenciar cotidianamente a realidade objetiva da classe 

trabalhadora marcada por uma condição social e territorial perversa, resultante da 

forma de organização da sociedade estruturada no trabalho alienado e na 

propriedade privada. 

Apesar dessa vivência, dissertar cientificamente sobre o tema foi tarefa 

árdua em virtude da clandestinidade presente na atividade carvoeira em Cândido 

Sales. Houve inúmeros empecilhos em encontrar pessoas dispostas a serem 

entrevistadas; em conseguir documentos e informações; em ter permissão de 

visitar e fotografar as carvoarias e empreendimentos florestais; em localizar dados 

e estudos sistematizados a respeito do assunto, o que praticamente não existe; 

entre outros elementos obstrutores. 

Mesmo com as limitações para realizar a investigação, me senti na 

obrigação, como pesquisador e cidadão que assume uma postura crítica diante 

da estrutura social posta, de expor essa realidade vivida por muitos 

candidosalenses e brasileiros trabalhadores de carvoarias. A elaboração deste 

estudo inédito sobre o quadro social local tem a pretensão de ser a gênese para o 

incentivo a futuras pesquisas acerca da temática, mais ainda, pode ser a ideia 

inicial para o desenvolvimento de debates junto aos carvoeiros a fim de se 

conscientizarem como classe e se organizarem frente à subordinação e 

exploração no ambiente laboral, lutando de maneira ampla contra a própria 

condição de subjugação imposta aos trabalhadores pela sociedade do capital. 

Ao acolher esse desafio intelectual e político, perfilha-se, como Thomaz 
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Júnior (2006a), a tentativa de participar da construção de um instrumental teórico-

metodológico capaz de fornecer subsídios, com capacidade explicativa e 

analítica, para o entendimento da realidade que se apresenta para a classe 

trabalhadora nesta virada do século XXI. 

A respeito da organização da dissertação: o primeiro capítulo apresenta 

uma discussão teórica sobre premissas, conceitos e categoria/objeto da 

Geografia, importante para o debate acerca do assunto tratado. Também há uma 

reflexão sobre a relação dicotômica da sociedade com a natureza, condição 

criada pelo capital para seu processo de produção/reprodução ampliada, 

condição essa posta nas carvoarias. 

O segundo capítulo exibe informações relacionadas ao uso do carvão 

vegetal na indústria siderúrgica e seus impactos diretos na atividade carvoeira. 

Além disso, nesse capítulo é descrita cada etapa desempenhada pelos 

trabalhadores no processo produtivo. O capítulo seguinte discorre criticamente 

acerca da submissão do trabalho e da natureza aos desígnios do metabolismo do 

capital, inclusive, expondo os rebatimentos concretos disso no município de 

Cândido Sales. 

O último capítulo polemiza sobre a ação do Estado na elaboração e 

implementação de programas de fomento florestal na Bahia, especialmente em 

Cândido Sales, mostrando que esse é mais um projeto para o metabolismo do 

capital, porém escondido atrás de uma cortina de fumaça formada pelo discurso 

do desenvolvimento sustentável. 
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CAPÍTULO 1 

 

A GEOGRAFIA E A RELAÇÃO SOCIEDADE X NATUREZA NO 
MODO DE PRODUÇÃO CAPITALISTA 
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1.1 A potência analítica da categoria/objeto Territ ório no entendimento da 
sociedade 

 

 

Toda e qualquer ciência tem por objetivo cerne esclarecer questões 

referentes à realidade. Para isso faz um corte ontológico do real, ou seja, delimita 

um objeto de estudo e o explica por meio de teorias, conceitos e categorias 

próprias. Com a Geografia não é diferente. Desse modo, é cada vez mais 

importante a discussão sobre seu objeto específico para deixar claro o que se 

estuda e sua contribuição ao desenvolvimento da ciência como um todo. 

Primeiramente, é válido destacar que, no corpo acadêmico, grande número 

de intelectuais considera finalizado o debate sobre o tema/objeto de estudo da 

ciência geográfica ou por ser uma discussão supérflua ou por haver na relação 

homem/natureza seu temário central e no espaço o objeto/categoria das 

pesquisas geográficas. Entretanto, outra vertente de pensadores5 destaca que, ao 

aceitar esses elementos como tema/objeto da Geografia, amplia-se 

excessivamente o campo de análise dessa ciência e cria-se uma imprecisão de 

seu campo de estudo, dando uma ideia de que estuda “tudo” que se refere aos 

aspectos físicos e humanos existentes ou que já existiram sobre a superfície 

terrestre: 

 

[...] A abrangência do horizonte de pesquisa e sua sobreposição com 
outros campos do conhecimento científico foram, sem dúvida, os 
principais elementos responsáveis pelas dificuldades encontradas. A 
definição de Geografia, quando abarcava todo o espectro de temas 
almejados, restava vaga e imprecisa. A formulação de definições mais 
rigorosas, sempre implicou empobrecimento dos objetivos iniciais. É em 
função do exposto que essa ciência convive com o fantasma da 
indefinição do objeto, num processo em que o desenvolvimento da 
ciência como um todo só veio agravar (culminando na já mencionada 
crise da Geografia). Uma série de graves problemas epistemológicos 
decorre dessa fragilidade de base. A dualidade entre Geografia Física e 
Geografia Humana seria um bom exemplo de tais problemas, como 
também o é a dualidade entre a escala global e a local, ou entre a 
descrição e a explicação, ou ainda entre a perspectiva sintética e as 
inevitáveis especializações. (MORAES e COSTA, 1984, p. 23). 

 

                                                           
5 Das quais participam intelectuais como Ariovaldo Umbelino de Oliveira, Antônio Carlos Robert de 
Moraes, Wanderley Messias da Costa, Marco Antônio Mitidiero Júnior, entre outros. 
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A abordagem aqui adotada desse assunto não tem o intuito de definir um 

objeto com limites rígidos e intransponíveis entre os campos científicos assim 

como propunha o positivismo clássico, mas, sim, de transpor claramente para 

este estudo a parte da realidade que é possível explicar por meio do 

conhecimento especificamente geográfico e de nos posicionar frente a essa 

contenda para colaborar no preenchimento de lacunas que alimentam inúmeras 

críticas a essa ciência, por exemplo, a de Massimo Quaini (1991), quando se 

refere à Geografia como uma coletânea mal feita de outras disciplinas, um 

compêndio fragmentário excessivamente vasto e ambicioso. 

O “calcanhar de Aquiles” da Geografia está exatamente na imprecisão do 

seu objeto/categoria: 

 

A idéia de imprecisão na Geografia refere-se a uma 
interdisciplinaridade de empréstimos , e não ao diálogo e inter-relação 
entre teorias e conceitos. Imprecisão significa tomar emprestados 
aportes teóricos e conceitos de outras áreas sem justificá-los e muito 
menos relacioná-los com as categorias, os conceitos e as teorias 
elaboradas pela Geografia. Esse procedimento acaba produzindo 
interpretações geográficas alheias a essa disciplina. É aí que está a 
imprecisão. (MITIDIERO JÚNIOR, 2008, p. 29-30, grifo do autor). 

 

Para superar essas dificuldades epistemológicas na busca de um 

conhecimento reconhecido como cientificamente consolidado, Milton Santos 

(2008) propõe o espaço como objeto/categoria da Geografia e foca seus esforços 

em criar um método de estudo eminentemente geográfico para pensá-lo e 

fornecer-lhe um status autônomo frente às outras ciências. 

Nesse sentido, essa disciplina teria diversos objetos, mas uma visão 

unívoca e igualitária de análise. Para isso, a obra de Santos perpassa de maneira 

acentuada pela teorização do espaço e elaboração de um corpo conceitual e 

teórico para a Geografia a partir da construção de categorias internas (espaço 

geográfico, lugar, região, território, meio geográfico) e externas (técnica, tempo, 

eventos, informação, ação, fluxo, circuito etc.). Essa obstinação em criar um 

método igual e unitário como ponto de partida do pensar geográfico coaduna na 

teoria de interpretação do espaço geográfico com a periodização do tempo e a 

análise do espaço através do meio técnico-científico-informacional. 
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O autor acredita que os geógrafos concebiam o espaço apenas como uma 

superfície inerte e neutra, não dando a necessária atenção ao papel ativo do 

espaço geográfico na formação e desenvolvimento da sociedade: “quanto mais 

artificial é o meio, maior a exigência desta racionalidade instrumental que, por sua 

vez, exige mais artificialidade e racionalidade” (SANTOS, 2008, p.150). Portanto, 

o espaço também seria sujeito na relação homem/espaço, condicionando a 

atividade dos homens e comandando a prática social. 

Moraes e Costa (1984) vão de encontro a essa concepção. Para eles, ao 

entender o espaço como sujeito, faz-se sua fetichização, ou seja, admite-se a 

existência de uma relação recíproca de mesma força entre sociedade e espaço, 

quando, na verdade, são os embates de interesses das diferentes classes sociais 

que compõem a sociedade que determinarão a forma, os fluxos, a funcionalidade 

e a (re)organização dos objetos do/no espaço. Desse modo, eles retiram qualquer 

naturalidade da relação homem/espaço, atribuindo somente aos processos 

sociais a forma de configuração e uso do espaço, apesar de não negarem sua 

relativa ação sobre a sociedade. 

O afastamento desses estudiosos das ideias miltonianas vai ainda mais 

longe, negando o próprio espaço como o objeto/categoria da Geografia por 

pensar que o enfoque espacial colado à dimensão terrestre dos eventos 

estudados delimita um temário extremamente genérico e impreciso a tal ciência. 

Portanto, para eles, se faz imprescindível rediscutir o temário à luz de novas 

perspectivas metodológicas e, a partir de uma reflexão teórica, definir o seu 

objeto. 

Outra discordância desses pensadores em relação a Milton Santos refere-

se à sua tentativa de criação de um único método geográfico analítico. Pois 

quando Santos tenta estabelecer um método como ponto de partida para um 

pensar geográfico sem fazer a necessária discussão do objeto particular da 

Geografia, o método acaba tornando-se ponto de chegada. Além disso, enquanto 

para ele o método se confunde com o objeto, para Moraes e Costa é o método 

que determinará o objeto (MITIDIERO JÚNIOR, 2008). Assim, a Geografia não 

teria um único objeto de consenso em virtude da existência de diferentes 
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métodos, mas sua delimitação e definição seriam possibilitadas pelo próprio 

método assumido: 

 

[...] Sendo os métodos variados, os resultados desse trabalho também 
serão diferentes. Desse modo, não é possível chegar-se a uma definição 
consensual do objeto, pois esta variará em função dos métodos 
assumidos. A crença na possibilidade de uma definição de consenso – 
não levando em conta a diversidade metodológica existente – foi um dos 
equívocos da Geografia Tradicional. Existirão, assim, tantas definições 
do objeto geográfico, quantas forem as perspectivas metodológicas 
capazes de abordar o temário dessa disciplina [...]. 
Finalizando, cabe apenas reforçar a idéia de que a opção por um 
determinado método e seu estudo representam apenas o ponto de 
partida na construção de uma geografia nova. Alguns autores, incluídos 
na vertente crítica do movimento renovador, parecem acreditar que a 
adesão a uma perspectiva metodológica resolve, de imediato, os 
problemas com que se defronta a pesquisa geográfica atual. Tomam a 
opção de método por ponto de chegada, e não de part ida . (MORAES 
e COSTA, 1984, p. 33, grifo do autor). 

 

Buscando contribuir com a “cienticização” da Geografia através da 

eliminação de uma “interdisciplinaridade de empréstimos”, esses pensadores 

propõem a sua separação clara em Geografia Física e Geografia Humana. O 

campo da Geografia Física se dedicaria exclusivamente ao estudo dos aspectos 

telúricos naturais, e o da Geografia Humana, aos aspectos da 

produção/reprodução social sobre o espaço. E é a esse último que dedicam a 

discussão fundamentada na teoria marxista para definir como ponto de partida o 

temário e o objeto da disciplina: 

 

[...] A questão do objeto passa a se limitar ao universo da materialidade 
social e da história humana. Ele não poderá mais ser posto como a 
“superfície terrestre”, pois esta é fundamentalmente uma realidade 
natural [...] mas dirá respeito, claramente, a algum processo social 
referido a esta, à ação humana sobre a Terra. O objeto não poderá 
também ser definido como o “espaço”, e sim sua produção e uso pela 
sociedade. (MORAES e COSTA, 1984, p. 59). 

 

Portanto, o temário da Geografia seria o estudo da valorização do espaço 

pelo homem, ou a formação do território6. Em outras palavras, seria a 

                                                           
6 Tese defendida por Moraes em sua pesquisa de doutorado sob o título “Bases da Formação 
Territorial do Brasil: O Território Colonial Brasileiro no Longo Século XVI”. 
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materialização do trabalho social no processo de apropriação/transformação dos 

meios naturais e apropriação/reapropriação do espaço produzido. Hoje, conforme 

argumentam, seria a valorização capitalista do espaço, ou a relação capital x 

espaço, o temário central da Geografia Humana. Dessa forma, ao se reportar ao 

uso e configuração do espaço pela sociedade, o objeto/categoria mais preciso 

que pode dar conta desse processo é o território. 

Na perspectiva de David Harvey (2004), o temário da Geografia seria a 

compreensão da mobilidade espacial histórica de acumulação do capital como 

produtora do desenvolvimento geográfico desigual e combinado. Com isso, o 

objeto de estudo dessa disciplina seria a produção do espaço enquanto “[...] 

aspecto fundamental e intrínseco da dinâmica da acumulação do capital e da 

geopolítica da luta de classes [...]” (idem, p. 81). Em outras palavras, o objeto da 

ciência geográfica seria o território construído pela acumulação capitalista a partir 

de seu movimento espacial. 

Com base nessas análises, acredita-se que o temário da Geografia 

Humana é a dinâmica social de (re)uso, (re)transformação e de (re)apropriação 

da natureza pela sociedade. De acordo com uma visão marxista, pensar a 

sociedade composta por classes antagônicas em constante luta pela imposição 

ideológica e concreta de seus interesses, remete à utilização do objeto/categoria 

território como representação espacial da produção/reprodução desigual, 

combinada e contraditória da sociedade capitalista para explicar tal temário. 

Ao tentar explicar as carvoarias como expressão espacial materializada da 

luta travada entre capital x trabalho, assume-se o território como objeto/categoria 

geográfico(a) de análise. O território aqui abordado perfilha as concepções de 

Raffestin, Calabi e Indovina, Gottdiner, Coraggio, Lacoste, entre outros que 

subsidiaram o entender de Ariovaldo Umbelino de Oliveira (2004)7 quando o 

definiu como a síntese contraditória da totalidade concreta do modo de 

produção/distribuição/circulação/consumo e suas relações e intercessões 

supraestruturais, no qual o Estado exerce um papel de regulação. 

Os processos sociais de produção e a lógica dialética de desenvolvimento 

                                                           
7 A nosso ver, as concepções da categoria/objeto território do autor e as de Moraes e Costa não 
são excludentes. 
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das forças produtivas é que dão o desenho específico ao território, o qual é fruto 

da sucessiva luta da sociedade estratificada pela socialização contínua da 

natureza. Esse embate é representado na sociedade capitalista pela relação 

capital x trabalho na valorização, produção e reprodução do espaço. Dessa forma, 

 

a construção do território é, pois, simultaneamente, 
construção/destruição/manutenção/transformação. É, em síntese, a 
unidade dialética, portanto contraditória, da especialidade que a 
sociedade tem e desenvolve. Logo, a construção do território é, 
contraditoriamente, o desenvolvimento desigual, simultâneo e 
combinado, o que quer dizer: valorização, produção e reprodução. 
(OLIVEIRA, 2004, p. 40). 

 

A valorização é a agregação do trabalho humano na transformação da 

natureza que, sob o capitalismo, reflete a produção contraditória do capital e a 

reprodução do território derivado da reprodução ampliada do capital. Assim, a 

destruição de 94% da Mata Atlântica original do município de Cândido Sales é o 

fruto da valorização territorial mediada pela força de trabalho dos carvoeiros na 

produção da mercadoria carvão vegetal, portanto, na própria produção do capital 

que os subordina historicamente. Mais recentemente, a eucaliptocultura é a 

representação dessa mesma relação social resultante da reprodução ampliada do 

capital sobre o espaço, criando um “novo” território, ou melhor, reproduzindo o 

território capitalista estruturado na lógica da mercantilização da natureza e do 

trabalho. 

Esse processo produtor/reprodutor de território da relação capital x trabalho 

nas carvoarias candidosalenses aparece sob uma condição singular, que é a luta 

de classes latente na qual o trabalhador está completamente subordinado aos 

desígnios do capital. A contradição capital x trabalho está posta, porém os 

carvoeiros aparecem não como uma classe para si8, consciente, organizada e em 

                                                           
8 No livro “O dezoito de Brumário de Luís Bonaparte”, Marx aborda a distinção entre classe em si e 
classe para si ao se perguntar se os camponeses constituem verdadeiramente uma classe social: 
“um grande número de pessoas não representa necessariamente uma classe social, mesmo que 
estas pessoas tenham a mesma atividade econômica, ou o mesmo gênero de vida. Na medida em 
que milhares de famílias camponesas vivem em condições econômicas que as separam umas das 
outras e opõem o seu modo de vida, os seus interesses e a sua cultura aos das outras classes da 
sociedade, estes milhões constituem uma classe. Mas na medida em que existe entre os 
pequenos camponeses apenas uma ligação local e em que as similitudes de seus interesses não 
cria entre elas comunidade alguma, ligação nacional alguma, nem organização política, eles não 
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luta, mas como uma classe em si, até certo ponto consciente de sua exploração, 

mas passivamente subjugada a essa. 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                

constituem uma classe. São, conseqüentemente, incapazes de fazer valer o seu interesse de 
classe em seu próprio nome. Não podem representar-se, têm que ser representados”. (MARX, 
1981, p. 403). 
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1.2 Capitalismo, trabalho e natureza: a necessidade  da contradição 

 

 

Aceitando que a ciência geográfica deve estudar a construção e a dinâmica 

territorial como expressão concreta da totalidade do movimento social, faz-se 

necessário compreender as características centrais da sociedade na qual se vive 

para entender as particularidades de cada realidade a ser estudada. Dessa forma, 

hoje é fundamental conhecer os traços essenciais de existência e funcionamento 

da sociedade capitalista. 

Para isso utiliza-se a visão dos professores Antônio Carlos Robert de 

Moraes e Wanderley Messias da Costa (1984), fundamentada na teoria de Karl 

Marx e sua categoria Modo de Produção. Essa corresponde à forma como os 

indivíduos se organizam em determinado momento histórico para produzirem 

seus meios de existência, expressando não apenas os meios físicos, mas o 

próprio arranjo societário de manifestação da vida desses indivíduos. O modo de 

produção também apresenta determinações e contradições gerais predominantes 

e singulares que traduzem a produção social advinda da relação do 

desenvolvimento das forças produtivas com a divisão social do trabalho. 

O modo capitalista de produção, diferentemente dos anteriores, estrutura-

se basicamente nas atividades industrial e financeira e, complementarmente, na 

agricultura, comércio e serviços; caracteriza-se pela feição extremamente 

expansionista em busca da sua produção/reprodução ampliada sob a 

predominância do assalariamento nas relações de trabalho; cria e requer um alto 

avanço técnico, científico e de domínio da informação; permite a 

hiperconcentração e hipercentralização dos meios de produção; exponencializa o 

crescimento da produção agrícola (com o agronegócio); impulsiona a ampliação 

desenfreada dos mercados, a internacionalização da produção e, hoje, a 

supremacia do capital fictício do ramo das finanças. 

Essa compreensão não defende a inexistência de outras relações sociais 

classificadas como não-capitalistas ou pré-capitalistas, mas entende que elas 

estão vinculadas ao modo de produção dominante, tratando-se de formas sutis de 

apropriação capitalista do excedente e da força de trabalho disponível e a baixo 
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custo. Como exemplo disso, Oliveira (2002) destaca a função das pequenas 

propriedades e da produção familiar na produção de gêneros alimentícios básicos 

para abastecimento do mercado interno, ao passo que o grande capital rural 

reserva para si as atividades agrícolas mais rentáveis como a produção de 

commodities para exportação ou de matéria-prima para abastecimento da 

indústria. Nessa perspectiva, mas sob um novo formato, em Cândido Sales o 

capital tenta se expandir com a inserção das pequenas e médias propriedades na 

cadeia produtiva do plantio de árvores comerciais de eucalipto para 

abastecimento da indústria, atividade anteriormente dominada exclusivamente 

pela monocultura monopolista em diversas regiões do Brasil e do mundo. 

O regime de escravidão moderna frequentemente denunciado em 

atividades relacionadas ao “reflorestamento” e à produção de carvão vegetal 

também pode ser citado como uma atividade não-capitalista subjugada ao modo 

de produção dominante na atualidade. Conforme levantamentos da Comissão 

Pastoral da Terra (CPT) e do Ministério do Trabalho e Emprego (MTE), de 

meados 1996 até 20099, o Grupo Especial de Fiscalização Móvel da Secretaria de 

Inspeção do Trabalho atingiu, nos 376 estabelecimentos fiscalizados, o número 

de 26.023 trabalhadores envolvidos nessa condição em todo o país. Na Bahia, no 

período de 2003 a 2006, foi registrado um total de 1.942 trabalhadores libertados, 

correspondendo a cerca de 9% do total das libertações efetivadas pelo MTE 

desde 1995 em todo o Brasil. 

Nos Quadros 1 e 2 a seguir apresenta-se dados que correlacionam o 

trabalho escravo a atividades ligadas ao reflorestamento e/ou produção de carvão 

vegetal em diferentes estados. 

 

 

 

                                                           
9 Com exceção dos anos de 2001 e 2002, pois não foram encontrados dados sobre esse período. 
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Quadro 1: Dados das operações do Grupo Especial de Fiscalização Móvel do MTE concernentes a trabalho e scravo em 
atividades relacionadas a reflorestamento e/ou prod ução de carvão vegetal – Brasil, jun. 1995 a fev. 2 001 

Ano UF Atividades Estabelecimentos 
fiscalizados 

Trabalhadores 
alcançados 

Nº de Autos de 
infração 
lavrados 

Nº de 
Interdições 

Trabalhadores 
libertados 

Prisão de 
responsáveis 

Menores 

 0/14 14/18 

1995 MS Produção de Carvão Vegetal 27 1387 382 4 - 1 - - 

1995 MG Produção de Carvão Vegetal 21 409 227 - - - - - 

1995 MT Desmatamento 1 33 25  33 3 - - 

1995 PA Desmatamento 1 67 1 1 67  - - 

TOTAL 50 1896 635 5 100 4 - - 

 

1996 MG Reflorestamento, Produção de Carvão 
Vegetal 1 14 7 - - - 1 4 

1996 MT Desmatamento 2 229 31 - 188 - - 2 

1996 MG Extração de Madeira 1 15 10 - - - - - 

1996 PA Desmatamento 6 328 21  100 - 2  

1996 MA Produção de Carvão Vegetal, 
Agroindústria Canavieira e Pecuária 7 1714 56 1 - - - 1 

1996 MS Produção de Carvão Vegetal 15 317 34 - - - - - 

TOTAL 32 2617 159 1 288 0 3 7 

 

1997 MA Exploração Florestal 3 709 11 0 - - - 1 

1997 MA Siderurgia, Reflorestamento, 
Agroindústria Canavieira 5 2023 49 5 - - - - 

1997 MS Produção de Carvão Vegetal, Produção 
de Sementes de Braquiária 13 334 51 - - - 4 - 

1997 MA 
Agroindústria Canavieira, 

Desmatamento, Produção de Carvão 
Vegetal 

8 1928 36 - - - - - 

TOTAL 29 4994 147 5 0 0 4 1 
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Fonte: Coordenação de Projetos Especiais/Secretaria de Inspeção do Trabalho/Ministério do Trabalho e Emprego, maio 2001 (quadro adaptado). 
Org.: João Ferreira Gomes Neto. 

Ano UF Atividades Estabelecimentos 
fiscalizados 

Trabalhadores 
alcançados 

Nº de Autos 
de infração 

lavrados 

Nº de 
Interdições 

Trabalhadores 
libertados 

Prisão de 
responsáveis Menores Apreensões 

 0/16 16/18 Armas Equipamentos 

1998 
MA 
e 

PA 

Agropecuária e 
Reflorestamento 7 266 23 0 8 0 1 0 0 0 

1998 MA 
Agroindústria Canavieira e 

Produção de Carvão 
Vegetal 

5 1173 45 0 0 0 0 12 0 0 

TOTAL 49 8361 251 5 8 0 5 13 0 0 

 

1999 MA Pecuária e Produção de 
Carvão Vegetal 5 446 42 0 0 0 0 1 0 0 

1999 MT Desmatamento 2 183 21 0 140 0 0 0 0 0 

1999 MG Exploração de Madeira 12 310 16 0 0 0 0 5 0 0 

1999 GO 
Agropecuária, Exploração 
de Madeira e Produção de 

Carvão Vegetal 
2 315 20 0 0 0 0 7 0 0 

TOTAL 21 1254 99 0 140 0 0 13 0 0 

 

2000 PA Desmatamento 7 171 33 1 134 0 1 3 6 24 

2000 TO 
Produção de Carvão 

Vegetal 1 92 16 0 0 0 1 0 0 0 

2000 MA 
Desdobramento da 

Madeira e Transformação 
em Carvão Vegetal 

17 355 29 1 0 0 1 0 0 0 

TOTAL 46 1872 177 2 274 0 3 16 6 24 
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Quadro 2: Trabalho escravo, fiscalizações e liberta ções em atividades relacionadas a reflorestamento e /ou produção de 
carvão vegetal – Brasil, 2003 a 2009 

 
Por atividade Casos registrados Casos fiscalizados Trabalhadores envolvidos Trabalhadores libertados 

Reflorestamento 40 39 807 681 

Carvão 178 110 4222 2137 

TOTAL 218 149 5029 2818 
Fonte: CPT, 2010, p. 96 (quadro adaptado). 
Org.: João Ferreira Gomes Neto. 
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Os quadros mostram que o carvoejamento e/ou reflorestamento têm 

grande relevância no emprego de trabalho escravo no Brasil, especialmente nas 

regiões mais pobres: Norte, Nordeste e Centro-Oeste. Exatamente nessas 

regiões é onde se concentra a produção de carvão vegetal, conforme se visualiza 

no Mapa 2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A correspondência direta entre a produção de carvão vegetal e o uso de 

trabalho escravo é exposta nas informações do Atlas do Trabalho Escravo no 

Brasil (2012). Esse estudo aponta as atividades ligadas a carvoarias como 

Mapa 2: Produção de carvão vegetal, por município -  BRASIL 

Fonte: THÉRY et al., 2012, p. 42. 
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responsáveis por 12% da mão de obra escrava usada no campo, como mostra o 

Gráfico 1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nota-se no Gráfico 1 que o Desmatamento é considerado uma atividade 

distinta das ligadas ao carvoejamento. Entretanto, é sabido que grande parte da 

madeira desmatada é usada posteriormente também para esse fim. Por isso, os 

percentuais apresentados sobre a participação da produção de carvão vegetal 

com o emprego de trabalho escravo possivelmente sejam maiores. 

Como parte dessas estatísticas, estão os carvoeiros de Cândido Sales –

BA, como denuncia a seguinte reportagem: 

 

Vinte e nove trabalhadores são resgatados de fazend as no Vale do 
Jequitinhonha 

Grupo vivia em condições análogas à escravidão, bebendo água 
destinada ao gado. Além disso, não possuíam Equipamentos de 
Proteção Individual. 

Gráfico 1: Atividades em que foram encontrados os trabalhado res em 
regime de escravidão (por propriedade)* 

Fonte: THÉRY et al., 2012, p. 37 (quadro adaptado). 
*Elaboração: Patrícia Costa (OIT). 



42 
 

 

 

Belo Horizonte, 22/09/2008 - O Grupo Integrado de Apoio ao 
Trabalhador (GIAT) da Superintendência Regional do Trabalho e 
Emprego em Minas Gerais (SRTE/MG) encontrou  nove trabalhadores 
em situação análoga a escravidão, além de outros 20 em situação 
degradante. Eles foram encontrados na área rural dos municípios de 
Jequitinhonha e Joaíma, no Vale do Jequitinhonha. A ação ocorreu na 
semana passada.   
Os nove trabalhadores resgatados do regime análogo à escravidão 
prestavam serviço em uma fazenda produtora de carvão no município de 
Jequitinhonha.  
As condições do alojamento e da alimentação eram precárias e os 
trabalhadores utilizavam a água destinada ao gado. Os fiscais também 
constataram que os trabalhadores estavam sem equipamentos de 
proteção individual (EPIs).  
A  denúncia partiu do levantamento preliminar apresentado pela Policia 
Militar de Meio Ambiente que, ao flagrar o trabalho escravo,  acionou os 
fiscais do Ministério do Trabalho e Emprego (MTE). 
Durante a inspeção, o alojamento foi interditado pelos fiscais, que 
emitiram seis Carteiras de Trabalho e Previdência Social (CTPS); 
promoveram as admissões retroativamente ao início das atividades e 
processaram as rescisões contratuais.  
As indenizações atingiram o valor de R$ 21.000,00. Foram emitidos nove 
autos de infração por violação de dispositivos da Consolidação das Leis 
do Trabalho (CLT) e da Norma Regulamentadora  (NR-31).  Após 
receberem suas indenizações e os formulários do Seg uro 
Desemprego de Trabalhador Resgatado, os trabalhador es 
retornaram à cidade de origem, em Cândido Sales, BA . 
Para a negociação da retirada e indenização aos trabalhadores, os 
auditores contaram com a presença do representante do Ministério 
Público do Trabalho (MPT) [...]. (BRASIL, 2008, grifo nosso). 

 

A manutenção da exploração dessas relações não-capitalistas dentro do 

capitalismo faz parte da contradição de um sistema social cuja evolução se dá na 

construção de sua própria organização a partir da dissolução, incorporação ou, 

ainda, subordinação de antigas relações e do enriquecimento de alguns setores, 

classes sociais, regiões, nações, continentes etc. em função da exploração da 

natureza e do trabalho alheio, criando desenvolvimentos sociais e espaciais 

desiguais e combinados tidos como expressão de um mesmo processo histórico. 

O capitalismo tende a subordinar à sua sociabilidade material e ideológica 

toda e qualquer relação social existente no interior de seus domínios, por isso 

representa um sistema social complexo e totalizante que manifesta claramente a 

associação entre o modo de produção e o modo de vida: 

 

A principal razão pela qual esse sistema escapa a qualquer grau 
significativo de controle humano é que ele próprio surgiu no curso da 
história como uma poderosíssima – e ainda, até o presente, de longe a 
mais poderosa – estrutura “totalizante” de controle, à qual tudo o mais, 
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inclusive os seres humanos, deve se adaptar, escolhendo entre provar 
sua “viabilidade produtiva”, ou perecer. (MÉSZÁROS, 1999 apud 
CAMPOS, 2006, p. 59). 

 

Para o metabolismo desse sistema, faz-se fundamental a transformação de 

todo e qualquer valor de uso em valor de troca, cuja existência molecular é a 

mercadoria; e a separação entre a propriedade da força de trabalho e a dos meios 

de produção, dito em outras palavras, a separação entre o homem e a natureza. 

É essa a combinação que possibilita o dualismo homem x natureza, permitindo a 

alienação do trabalho do homem na transformação da natureza em valores de 

troca. 

Entretanto, como bem argumenta Campos (2006) com base nas ideias de 

Carvalho (1991), essa dualidade não é exclusiva do modo capitalista de 

produção; na verdade, ela é encontrada no discurso implícito de cada arranjo 

social anterior ao capitalismo em que houve a dominação de um ser sobre o 

outro. Na forma de uma “entidade exterior” ao homem, a concepção de natureza 

se torna uma ideologia formulada com fins específicos pelas classes sociais de 

cada período, portanto é sempre um discurso momentâneo cujo teor se altera 

conforme as mudanças históricas. 

Com o desenvolvimento da técnica e a consequente criação de objetos 

culturais, a natureza se apresentou como diversa da existência humana. Assim, é 

a produção cultural que implicará no reconhecimento de uma natureza separada 

do homem, pois, sem esse afastamento, não há natureza nem sociedade, uma 

vez que um é referência do outro. 

Nessa perspectiva, como assevera Campos (2006, p. 48): 

 

Na medida em que agrupamentos humanos passam a compor 
sociedades, cujas relações sociais promovam a desigualdade entre os 
homens, estabelece-se entre eles relações diferenciadas de poder, pois 
não há outra forma de domesticar os pensamentos no sentido de 
conduzi-los a produzir excedentes, lucros ou rendimentos. Então a 
natureza era algo a ser inventado ou a ser revelado como identidade 
distinta, pois ela tem que ser de maneira individual, apropriada e 
consumida. 
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Com o desenvolvimento do capitalismo marcado pelo acirramento das 

separações de classes sociais e de certa fragmentação espaço-territorial (divisão 

territorial do trabalho) entre cidade e campo, a consequente separação social 

entre os homens impulsionou a separação entre sociedade e natureza como 

coisas dicotômicas tanto no nível do pensamento quanto no da realidade material. 

A separação homem x natureza reflete a própria relação homem x homem, 

caracterizada pelo afastamento no interior das forças produtivas capitalistas entre 

a força de trabalho e os meios de produção, condição estrategicamente 

“naturalizada” pela burguesia. Essa situação ocorre, segundo Campos (2006, p. 

48): 

 

Quando o meio ambiente, como “natureza-espetáculo”, substitui a 
natureza como lugar de trabalho de todos os homens, o processo de 
ocultação do significado da concepção de natureza atinge o seu auge. É 
também desse modo que se estabelece uma dolorosa confusão entre os 
sistemas técnicos, sociedade, cultura e moral. Nesse instante o artificial 
se torna natural quando se incorpora a natureza, ao mesmo tempo o que 
ainda é natural passa a ser apresentado como sobrenatural. 

 

O caráter dominante de um modo de produção significa sua existência a 

partir da penetração, dissolução e/ou incorporação material e ideológica de outras 

relações sociais sobre as quais constrói as suas próprias. A compreensão da 

natureza é um exemplo disso, pois sua concepção tem acumulado diversos 

significados no decorrer do tempo histórico10. O capitalismo, especialmente em 

sua fase industrial, (re)arrumou esses significados de modo que pudessem ser 

adaptados e funcionais à sua lógica. Entretanto, mesmo em sua complexidade 

eles apresentam um traço dicotômico essencial: sociedade x natureza. 

Com a organização social em classes distintas e o estabelecimento da 

propriedade privada, a classe dominante, controladora dos meios de produção e 

do excedente proveniente da transformação do meio pelo trabalho humano, tem 

um acesso quantitativo e qualitativo diferenciado à natureza, o que produz 

espaços desiguais e combinados (SMITH, 1988). 

                                                           
10 Para aprofundamento, ler DUARTE (1995). 
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O trabalho representa novamente a ligação do homem com a natureza 

fragmentada pela propriedade privada. Porém, como esse trabalho é alienado 

“[...] não restabelece a identidade desfeita pela instauração das relações 

capitalistas de propriedade entre os homens [...]. Despersonalizados, são 

reduzidos a capital variável e capital constante” (CAMPOS, 2006, p. 53). O 

trabalho abstrato acaba por tornar o homem e a natureza escravos do capital. 

No caso específico de Cândido Sales – BA, a ausência de qualquer tipo de 

meio de produção pelos carvoeiros, em especial a terra, obriga-os a vender a sua 

força de trabalho nas carvoarias de mata nativa e/ou eucalipto. Em resposta às 

entrevistas realizadas, os carvoeiros afirmam ter trabalhado na terra com o plantio 

de mandioca, feijão, milho, mamona etc. antes de exercerem atividades nas 

carvoarias. Entretanto, as famílias, ao venderem a terra e migrarem para as 

cidades, tinham que vender sua mão de obra nas carvoarias “porque não tinha 

outro trabalho11”. Os carvoeiros inclusive afirmam ter aprendido o ofício na prática 

cotidiana, observando os colegas mais experientes. 

Ao separar o homem da natureza, ou melhor, a força de trabalho da 

propriedade dos meios de produção, o capitalismo obriga a primeira a se 

subsumir constantemente a uma relação mercantil com os detentores do 

segundo, isto é, o aproveitamento desse dualismo revestido de naturalidade, mas 

que, na essência, assume um valor atemporal e incontestável, simplesmente é 

funcional ao metabolismo do sistema porque está a serviço de interesses 

dominantes. 

 

                                                           
11 Carvoeiro 1, entrevista conduzida pelo autor, Cândido Sales, BA, 06 de março de 2011. 
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CAPÍTULO 2 
 

SUOR, FUMAÇA E CINZAS: AS MATÉRIAS-PRIMAS DO 
PROGRESSO 



47 
 

 

 

2.1 Um breve histórico da siderurgia nacional 

 

 

Com base nas informações do Instituto Aço Brasil (IAB)12, as raízes 

históricas da siderurgia nacional remontam a 1554, quando o padre jesuíta José 

de Anchieta relatou, em um informe ao rei de Portugal, a existência de depósitos 

de prata e minério de ferro no interior da capitania de São Vicente (atual estado 

de São Paulo). 

Quem primeiro trabalhou na redução desse minério de ferro foi Afonso 

Sardinha. Em 1587, ele descobriu magnetita na atual região de Sorocaba, no 

interior de São Paulo, e iniciou a produção de ferro a partir da redução do minério. 

A fábrica construída por Sardinha operou até 1616, quando, após essa data, esse 

tipo de indústria no Brasil Colônia entrou em um período de estagnação que 

durou até o século seguinte. 

Foi principalmente a descoberta de ouro no atual estado de Minas Gerais 

que desencadeou um novo estímulo à produção de ferro a partir da redução do 

minério. Ao final do século XVI e ao longo do século XVII, fundições foram abertas 

nos estados de Minas Gerais e São Paulo para a construção de implementos de 

ferro utilizados no trabalho das minas, sendo utilizados inclusive em missões 

jesuítas no Rio Grande do Sul, entre 1700 e 1756, para a fabricação de cravos, 

ferraduras e demais utensílios. Contudo, as mesmas práticas mercantilistas que 

impulsionaram a descoberta de metais nas terras brasileiras fizeram com que a 

construção de novas fundições fosse reprimida, chegando a ponto de Portugal 

proibir novas instalações e ordenar a destruição das existentes, pois a Colônia 

deveria ser explorada ao máximo e comercializar apenas metais preciosos e 

produtos agrícolas. 

Somente a partir de 1795 o rei Dom João VI autorizou a construção de 

novas fábricas de forjas no Brasil. Mas, foi com a fuga da família real portuguesa 

para o Rio de Janeiro, em 1808, que diversas siderúrgicas foram implementadas. 

São alguns exemplos as usinas do Morro do Pilar, Congonhas do Campo, Caeté 

                                                           
12 Fundado em 31 de maio de 1963 sob o nome de Instituto Brasileiro de Siderurgia (IBS), o IAB é 
a principal entidade representativa das empresas brasileiras produtoras de aço. 
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e São Miguel de Piracicaba, todas em Minas Gerais; de Ipanema, nos arredores 

de Sorocaba – SP. Em 1825, o engenheiro francês Jean Antoine Félix Dissandes 

de Monlevade fundou, na cidade de São Miguel de Piracicaba, hoje João 

Monlevade – MG, a primeira siderúrgica a carvão vegetal do país, cujo processo 

produtivo era artesanal e descontínuo. 

Após o início do século XIX, houve um declínio na produção de ferro em 

virtude da competição com os produtos importados da Inglaterra, os quais eram 

favorecidos com uma diminuição no imposto de importação. Além disso, havia 

escassez de mão de obra, pois os trabalhadores, em sua maioria, eram sugados 

pela lavoura do açúcar e, mais tarde, do café. Mesmo assim, um marco 

importante para o posterior progresso da siderurgia brasileira data deste período: 

a fundação, em 1876, da Escola de Minas de Ouro Preto para formação de 

engenheiros de minas, metalurgistas e geólogos. 

Nas primeiras décadas do século XX, a siderurgia brasileira avançou 

impulsionada pelo surto industrial verificado entre 1917 e 1930. O mais importante 

foi a criação, na cidade de Sabará – MG, da Companhia Siderúrgica Mineira. Em 

1921, a Companhia Siderúrgica Belgo-Mineira (CSBM) foi criada como resultado 

da associação da Companhia Siderúrgica Mineira com o consórcio industrial 

belgo-luxemburguês ARBEd-Aciéres Réunies de Bubach-Eich-dudelange, que, 

em 1922, associou-se a capitais belgas e se transformou na Companhia 

Siderúrgica Belgo-Mineira. Essa usina, integrada a carvão vegetal, foi a primeira a 

utilizar essa matriz energética em larga escala. Em 1937, a Companhia 

Siderúrgica Belgo-Mineira implantou em João Monlevade sua segunda usina, na 

época, a maior do mundo integrada a carvão vegetal, cujo abastecimento advinha 

das florestas plantadas da empresa, ou seja, tem-se a primeira experiência 

brasileira de associação entre siderurgia e silvicultura. 

A política nacional nos primeiros trinta anos do século XX, cuja base era 

composta essencialmente por latifundiários, tinha sua atenção voltada à produção 

agrícola, deixando em segundo plano o crescimento da indústria. Entretanto, a 

siderurgia pode ser considerada uma exceção, pois decretos governamentais 

concederam às empresas de ferro e aço diversos benefícios fiscais. Com isso, na 

década de 1930 registrou-se um grande aumento na produção siderúrgica 
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nacional, principalmente incentivada pelo crescimento da Companhia Siderúrgica 

Belgo-Mineira. Ainda em 1937, foram constituídas a Companhia Siderúrgica de 

Barra Mansa e a Companhia Metalúrgica de Barbará (hoje denominada Saint 

Goban). 

Apesar desse crescimento, o Brasil continuava muito dependente de aços 

importados. Contudo, esse cenário de permanente dependência brasileira de 

produtos siderúrgicos importados começou a mudar com a ascensão de Getúlio 

Vargas à presidência da República. Era uma das suas metas fazer com que a 

indústria de base brasileira crescesse e se nacionalizasse. Um dos grandes 

exemplos desse esforço, resultado de um acordo com os Estados Unidos para o 

Brasil entrar na Segunda Guerra ao lado dos Aliados, foi a inauguração, em 1946, 

no município de Volta Redonda – RJ, da Companhia Siderúrgica Nacional (CSN), 

que começou a produzir coque metalúrgico13. No mesmo ano, foram ativados os 

altos-fornos e a aciaria. As laminações entraram em atividade em 1948 e 

marcaram o início da autonomia brasileira na produção de ferro e aço. 

Erguida com financiamentos americanos e fundos do Governo, a gigante 

estatal do setor nascia. Em 1950, a CSN operava como usina integrada a coque, 

iniciando uma disputa nacional entre o carvão mineral e o vegetal como agentes 

termorredutores na produção de ferro-gusa. 

Com o recrudescimento industrial brasileiro estimulado, principalmente, 

pelos governos de Getúlio Vargas, Juscelino Kubitschek e dos militares, as usinas 

siderúrgicas, crescentemente demandadas, não conseguiam atender ao mercado 

interno, o que gerou aumento das importações de aço. Por isso, originou-se, em 

1971, no Governo Militar, o Plano Siderúrgico Nacional (PSN) com o objetivo de 

iniciar novo ciclo de expansão e aumentar exponencialmente a produção 

brasileira, tornando o país um exportador de produtos siderúrgicos. Caberia 

responsabilidade maior por esta meta às empresas estatais, as quais então 

respondiam por cerca de 70% da produção nacional e detinham exclusividade nos 

produtos planos. 

                                                           
13 Produto obtido a partir da destilação das misturas de carvões minerais coqueificantes em fornos 
especiais, exercendo a função de redutor de óxidos no minério de ferro para produção de ferro-
gusa. 
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Apesar de o coque assumir gradualmente a posição de principal agente 

termorredutor na produção de ferro-gusa, o carvão vegetal, por conta do PSN, 

ainda manteve-se como matriz energética utilizada pelas siderúrgicas em larga 

escala, pois os incentivos fiscais para as grandes empresas florestais plantarem 

árvores comerciais para abastecer o segmento siderúrgico reduziam o custo do 

carvão vegetal. 

O PSN fez com que crescesse e se modernizasse tecnologicamente o 

parque siderúrgico nacional. Em 1973, foi inaugurada no país a primeira usina 

integrada produtora de aço que utiliza o processo de redução direta de minérios 

de ferro à base de gás natural, a Usina Siderúrgica da Bahia (Usiba). No mesmo 

ano foi criada a Siderurgia Brasileira S.A. (Siderbrás). Dez anos depois, entrou em 

operação, em Vitória – ES, a Companhia Siderúrgica de Tubarão (CST). Em 

1986, foi a vez da Açominas começar a funcionar em Ouro Branco – MG. Na 

década de 1980, com a crise econômica pela qual o Brasil passava, a alternativa 

do setor siderúrgico foi buscar o mercado externo, o que transformou o país de 

importador a exportador de aço. 

O parque siderúrgico nacional iniciou a década de 1990 com 43 (quarenta 

e três) empresas estatais e privadas, 5 (cinco) delas integradas a coque, 9 (nove) 

a carvão vegetal, 2 (duas) integradas a redução direta e 27 (vinte e sete) semi-

integradas, além de produtores independentes de ferro-gusa que usavam o 

carvão vegetal, os quais somavam cerca de 120 (cento e vinte) altos-fornos. A 

instalação dessas unidades produtoras se concentrou principalmente no estado 

de Minas Gerais e no eixo Rio – São Paulo, em razão da proximidade de regiões 

ricas em matérias-primas empregadas na fabricação do aço, ou de locais com 

grande potencial de consumo. 

Todavia, com a implantação do Programa Grande Carajás, no início de 

1980, a maior parte das siderúrgicas independentes migrou para áreas nos 

estados do Pará, Tocantins e Maranhão, pois o projeto previa a instalação no 

local de um parque siderúrgico com consumo de carvão vegetal proveniente das 

matas nativas da região.  

Paralelamente, na segunda metade da década de 1980, com o processo 

de redemocratização do Brasil e a organização da sociedade civil, guiada pelo 
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manto ideológico do Desenvolvimento Sustentável, começou-se a criticar os 

impactos ambientais gerados e/ou ignorados pelos programas de estímulos 

fiscais às empresas florestais para o reflorestamento com árvores comerciais. 

Esse panorama interrompeu os incentivos governamentais à silvicultura, 

forçando as empresas florestais e/ou consumidoras de árvores e seus 

subprodutos a investir diretamente nas áreas de plantio, gerando aumento de 

custos desse insumo e maior pressão sobre as áreas de mata nativa em virtude 

do aumento do consumo do carvão vegetal ilegal para permitir a manutenção da 

margem de lucro. 

Nos primeiros anos da década de 1990, com a adoção pelos governos 

brasileiros do modelo econômico neoliberal, o setor siderúrgico nacional começou 

a passar, em 1991, pelo processo de privatização. Hoje, o parque siderúrgico 

brasileiro produtor de aço reflete essa ideologia neoliberal, pois está totalmente 

privatizado, sendo composto por 28 (vinte e oito) usinas administradas por 10 

(dez) grupos empresariais: ArcelorMittal Brasil, Gerdau, Companhia Siderúrgica 

Nacional (CSN), Usinas Siderúrgicas de Minas Gerais (USIMINAS), Siderúrgica 

Norte Brasil (SINOBRAS), V&M do Brasil, Villares Metal, Aperam South America, 

Thyssenkrupp CSA Siderúrgica do Atlântico e Votorantim Siderurgia, cuja 

participação no mercado pode ser visualizada no Gráfico 2. 
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Conforme Vaz (2010), os fabricantes independentes de ferro-gusa estão 

representados por 84 (oitenta e quatro) empresas com 154 (cento e cinquenta e 

quatro) fornos instalados. 

Após esse conciso levantamento histórico da siderurgia brasileira, a seguir 

apresenta-se uma análise da conjuntura produtiva e comercial desse segmento e 

sua relação com a pressão sobre o desmatamento ilegal que abastece os fornos 

das carvoarias. 

 

Fonte: IAB, 2011b. 

Gráfico 2: Produção de aço bruto por grupo empresarial (%)  
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2.2 Panorama do circuito produtivo e comercial da s iderurgia nacional 

 

 

O ferro e o aço, materiais símbolo da industrialização, que, por sua vez, 

durante décadas foi sinônimo de progresso, avançam pelo século XXI como um 

dos pilares da economia brasileira. Apesar da crise internacional desse início de 

século, a qual atingiu também a siderurgia, as exportações desse segmento 

colocam os produtos siderúrgicos entre os mais relevantes do saldo comercial do 

país, representando cerca de 17,6% do total em 2009 (IAB, 2009). Tal número, 

embora expressivo, nem de longe resume o peso do setor na vida nacional, dada 

sua importância para viabilizar muitas outras indústrias, como a de material de 

transporte, automobilística, embalagens, utilidades domésticas e comerciais, 

construção civil, bens de capital e equipamentos elétricos, entre outras.  

A relevância da siderurgia no Brasil, contudo, também conta com capítulos 

menos nobres, que remetem a impactos socioambientais geralmente pouco 

divulgados. Um deles está relacionado ao uso do carvão vegetal como uma das 

principais matrizes energéticas utilizadas na fabricação do aço, conforme Gráfico 

3 a seguir, colocando esse segmento industrial como o maior consumidor de 

carvão vegetal do país.  

O carvão vegetal exerce dupla função nas fábricas. Como combustível, 

aquece os altos-fornos onde o minério de ferro é fundido. Além disso, durante a 

fusão, é um dos reagentes no processo que extrai o metal (Fe) do minério 

(Fe2O3). O ferro-gusa, produto final desse beneficiamento, é a principal matéria-

prima para a fabricação do aço. 

A tecnologia empregada na produção de ferro-gusa pode ser caracterizada 

como do tipo de proporções fixas entre os insumos, ou seja, “[...] variações na 

produção do bem final geram variações diretamente proporcionais na demanda 

pelos insumos utilizados [...]” (VITAL e PINTO, 2009, p. 249). Dessa forma, para 

se obter mais de um mesmo produto é necessário que todos os insumos 

aumentem em proporções iguais. Logo, a ampliação da produção siderúrgica, que 

para o ano de 2011 previa produção 10,5% maior que em 2010 (IAB, 2011a), 

geraria por consequência aumento na demanda por carvão vegetal. 
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Entretanto, ainda hoje, grande parte do carvão vegetal consumido pelas 

siderúrgicas provém de matas nativas, cuja produção é feita em fornos rústicos, 

popularmente conhecidos como “rabo quente” (Fotos 1 e 2), principalmente nas 

regiões de fronteira agrícola do país e nas áreas onde ainda há resquícios de 

floresta e baixa oferta de postos de emprego formal, como no município de 

Cândido Sales – BA. 

SIDERÚRGICAS SEMI-INTEGRADAS : produzem aço a partir da fusão de metálicos (sucata, 
gusa e/ou ferro-esponja) em aciaria elétrica. 
SIDERÚRGICAS INTEGRADAS : participam de todo o processo produtivo e produzem aço a 
partir da obtenção de ferro-gusa líquido em alto-forno, através do aproveitamento do ferro 
contido no minério (redução), com utilização de coque ou carvão vegetal como redutor. A 
transformação do gusa em aço (refino) é feita em fornos a oxigênio (vasos conversores LD ou 
fornos EOF). Também são classificadas como empresas integradas aquelas que não fabricam 
o ferro-gusa e sim o ferro-esponja (minério de ferro reduzido no estado sólido por processo de 
redução direta), fundido e refinado em forno elétrico. 
Classificação nacional de atividades econômicas adotada na produção e disseminação das 
estatísticas econômicas do IBGE. 

Fonte: IAB, 2009. 

Gráfico 3: Fluxo simplificado de produção do aço 
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Segundo Monteiro (2006), as siderúrgicas independentes exercem grande 

pressão sobre o desmatamento no país, pois o carvão vegetal representa até 

50% dos custos para a produção de uma tonelada de ferro-gusa, por isso é esse 

Foto 1: Bateria de fornos conhecidos popularmente por “rabo quente” . 
Fonte: João Ferreira Gomes Neto, Cândido Sales – BA, jan. 2011. 

Foto 2: Carvoaria de fornos conhecidos popularmente por “ rabo quent e” em 
atividade. 
Fonte: João Ferreira Gomes Neto, Cândido Sales – BA, jan. 2011. 
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o insumo com que essas empresas tendem a controlar suas margens de lucro. 

Conforme Uhlig et al. (2008, p. 72), “[...] o preço do carvão vegetal de origem 

nativa produzido de forma ilegal varia entre 10 e 12% do preço do carvão vegetal 

produzido a partir de florestas plantadas [...]”. O Gráfico 4 mostra a evolução dos 

preços entre o coque e o carvão vegetal de origem nativa e de origem plantada, 

permitindo perceber que o de origem nativa, geralmente produzido ilegalmente, 

há muitos anos está com preço inferior em relação ao de origem plantada. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A partir de 1998, a siderurgia a carvão vegetal iniciou um novo caminho de 

crescimento quando a China passou de exportadora de coque a importadora de 

ferro-gusa, implicando na redução no preço do primeiro e aumento no do 

segundo. Essa conjuntura impulsionou ainda mais pressão sobre as matas 

nativas porque há um déficit de reflorestamento com árvores comerciais em 

relação ao consumo de madeira do setor, como explica Vaz (2010, p. 21): 

 

Fonte: UHLIG et al., 2008, p. 72, apud IBGE, 2006 e DNPM, 2006. 

Gráfico 4: Evolução dos preços de carvão vegetal de origem n ativa e 
plantada e do coque de carvão mineral, em dólares p or tonelada 
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O mercado guseiro pode ser considerado assim como pouco 
diferenciado na medida em que está atrelado a um produto de 
obsolescência. Sua instabilidade faz com que os riscos do negócio sejam 
relativamente altos, o que inviabiliza, em partes, investimentos de longo 
prazo, dentre eles o reflorestamento em prol da autossuficiência a carvão 
vegetal das empresas. 

 

O Gráfico 5 expõe a evolução do consumo entre carvão de origem nativa e 

de origem plantada, mostrando que o aumento da demanda estrangeira pelos 

produtos siderúrgicos, a partir de 1998, foi um impulso ao desmatamento, que era 

decrescente há cerca de uma década: 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

O atual cenário econômico composto por siderúrgicas e carvoarias, além 

de ser fortemente influenciado pelo mecanismo oferta-demanda internacional, é 

caracterizado internamente como um mercado com vocações oligopsônicas, isto 

Fontes*: IEF (MG) – ASICA – ABRAFE – AMS – SINDIFER – IDAF-ES – Empresas, consultado 
em maio de 2011. 
*Org.: João Ferreira Gomes Neto. 

Gráfico 5: Origem natural do carvão vegetal c onsumido (1.000 mdc) – 
BRASIL 
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é, a quantidade de empresas consumidoras do carvão vegetal é muita pequena 

se comparada ao grande número e à dispersão dos produtores. 

Desse modo, os carvoeiros têm menor poder de negociação frente às 

siderúrgicas, o que reflete a lógica hierárquica do sistema capitalista 

contemporâneo no qual poucos grupos centralizam demasiado poder de decisão 

e negociação em determinado ramo econômico. Os rebatimentos disso, no caso 

específico da atividade carvoeira, é a procura de redução de custos por parte das 

carvoarias com o uso de tecnologias simples e poluidoras, por exemplo, os fornos 

“rabo quente”; mão de obra barata e superexplorada; e utilização de madeira 

ilegal oriunda de florestas nativas. 

Desmatamento, trabalho escravo e superexploração, conflitos territoriais e 

comércio clandestino são alguns dos problemas associados a esses 

empreendimentos, constituindo um obstáculo às pretensões de viabilizar novas 

fábricas baseadas no carvão vegetal, conforme admite um dos Relatórios de 

Sustentabilidade do setor siderúrgico: 

 

O carvão vegetal é outro redutor e energético utilizado de forma 
crescente no País, o que o diferencia em relação à siderurgia de outros 
países [...]. 
Sua utilização, de forma compatível com as exigências da legislação 
ambiental, requer mecanismos cada vez mais rigorosos de controle de 
origem e de monitoramento das condições de produção do carvão 
adquirido no mercado. (IBS, 2008, p. 34). 

 

Mas, em essência, é esse próprio carvão produzido e comercializado 

ilegalmente a fonte de praticamente metade do consumido pelas siderúrgicas 

brasileiras nos tempos atuais14. Portanto, é condição fundamental para a 

produção/reprodução ampliada do capital nesse setor. 

                                                           
14 Ver Quadro 5 no capítulo 4. 
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2.3 Descrição do processo produtivo nas carvoarias  

 

 

Este tópico busca tornar cognoscível para o leitor, com a utilização de um 

esquema descritivo e iconográfico, as principais etapas, funções e atividades 

desempenhadas pelos trabalhadores durante a produção de carvão vegetal. Essa 

descrição indica não somente as especificidades laborais, como também os níveis 

de superexploração do trabalho. 

Inicialmente escolhe-se a área onde será montada a carvoaria, pois a 

opção por um terreno plano em meio à mata é uma exigência do processo em 

virtude da frágil estrutura dos fornos construídos de maneira rudimentar. 

A paisagem das carvoarias pode ser assim resumidamente descrita por 

uma bateria de fornos semelhantes a iglus envolvidos pela fumaça, a qual faz 

arder os olhos e impregna tudo e todos por perto. Próximo a eles ficam montes de 

madeira à espera da vez de irem para o forno e pilhas de carvão, muitas vezes 

ainda fumegantes, aguardando o ensacamento. Durante o trabalho, os carvoeiros 

têm seus corpos cobertos pela fuligem da fumaça e pelo suor da exposição às 

altíssimas temperaturas dos fornos e pelo extremo esforço físico do labor. 

Próximo aos fornos estão os alojamentos com instalações improvisadas, feitas de 

varas e cobertas de lonas ou tijolos de adobe, sem as condições mínimas de 

higiene e saneamento básico. 

A produção de carvão vegetal envolve diferentes funções e atividades 

realizadas pelos trabalhadores. Estas foram as principais identificadas: 
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Quadro 3: Principais funções e atividades executada s em carvoarias  

FUNÇÃO* ATIVIDADE 

Roçador 
Faz a limpeza, com foices, enxadas e enxadões, da área onde será 
explorada a madeira. 

Cortador/Motoqueiro Derruba as árvores e as divide em toras. 

Carregador 

Transporta manualmente as toras até próximo aos fornos e as empilha; 
ou carrega velhos caminhões utilizados na própria carvoaria para fazer 
o transporte da madeira de onde ela foi derrubada até onde estão os 
fornos. Também auxilia, na maior parte dos casos, o forneiro a esvaziar 
o forno de carvão após a carbonização. 

Forneiro 

Enche manualmente os fornos com as toras, fazendo uma arrumação 
específica para tornar mais rápida e eficiente possível a carbonização. 
Retira, depois de cerca de três ou quatro dias, o carvão vegetal ainda 
quente, levando-o para uma área aberta no terreno para fazer o 
resfriamento. 

Chapa Ensaca e carrega os caminhões ou carretas com o carvão vegetal. 

Motorista 
Realiza o transporte da madeira dentro da própria carvoaria; ou faz 
viagens para entrega do carvão vegetal aos compradores. 

Fonte: Trabalho de campo e entrevistas com carvoeiros no município de Cândido Sales – BA, 
2010/2011. 
Org.: João Ferreira Gomes Neto. 
*As nomenclaturas foram indicadas pelos próprios entrevistados. 
 

 

Essas funções, entretanto, não são exclusivas e bem distribuídas: várias 

delas podem ser executadas por um mesmo trabalhador, dependendo do 

tamanho da carvoaria e da intensidade da produção. 

Quanto às etapas produtivas, o Gráfico 6, a seguir, busca esquematizar 

suas principais fases: limpeza da área, corte da madeira, transporte e 

empilhamento para a porta do forno, abastecimento do forno, carbonização, 

retirada do carvão, ensacamento e transporte do carvão, bem como o 

desdobramento das suas subfases. 
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Limpeza da área 

                

                 

                       

                       

    Roça o mato  Amontoa  
Deixa secar e/ou 

queima 
     

                       

 
Corte da madeira 

                

                 

                       

                       

    Corta  Lera  Embraça      

                       

 Transporte e empilhamento 
para a porta do forno 

                

                 

                       

 
Abastecimento do forno 

                

                 

                       

                       

    Limpa o forno  Dispõe a madeira  
Fecha a entrada 

com tijolos 
 Acende o fogo 

                       

 
Carbonização 

                

                 

                       

                       

    
Abre e fecha os 

respiradores 
 Vigia o cozimento        

                       

 
Retirada do carvão 

                

                 

                       

                       

    Quebra os tijolos  Recolhe  Despeja e transporta  Despeja no solo 

                       

 Ensacamento e transporte 
do carvão 

                

                 

                       

                       

    Enche os sacos  Costura os sacos  Carrega caminhão      

 Fonte: Dias et al., 2002, p. 272; Trabalho de campo no município de Cândido Sales – BA, 
2010/2011. 
Org.: João Ferreira Gomes Neto. 

Gráfico 6: Fluxograma simplificado das etapas de produção de  carvão 
vegetal 
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Os comerciantes de carvão, ao utilizarem as áreas de florestas das 

propriedades próprias ou arrendadas, têm, como primeiro passo para a produção, 

a contratação de trabalhadores, em regime temporário, para limpeza do terreno 

onde será instalada a carvoaria. A roçagem com foices, enxadas e enxadões 

retira o mato de onde serão construídos os fornos e os alojamentos e, 

dependendo da composição vegetal, também há necessidade de criar acessos 

entre a mata para a circulação de cortadores, motoqueiros, carregadores, animais 

de carga ou veículos. Durante a roçagem, esse mato é disposto em diversas 

pilhas para secagem, que, quando estão colocadas longe das árvores, 

geralmente são queimadas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De modo esquemático, o passo seguinte é o corte da madeira com 

ferramentas manuais, como foice e machado, ou mecânicas, como a moto-serra, 

dependendo dos recursos do trabalhador contratado, já que as ferramentas 

utilizadas no serviço são dele próprio, não sendo fornecidas pelo empregador. 

Cortada a lenha, ela é “lerada”, ou seja, os galhos são retirados, deixando os 

troncos roliços e dispostos para secagem e, assim, diminuir o seu peso. Após um 

Foto 3: Área roçada no meio da mata para acesso às árvores 
de maior porte para abastecer os fornos de carvoari a. 
Fonte: João Ferreira Gomes Neto, Cândido Sales – BA, fev. 2010. 
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intervalo de 15 a 30 dias, a lenha é “embraçada”, formando feixes que são 

transportados pelos carregadores até próximo dos fornos com o auxílio de 

carroças puxadas por animais de tração ou por velhos caminhões ou tratores, 

dependendo do porte da carvoaria. 

A Foto 4 mostra a lenha que foi cortada por moto-serra, secando; e as 

Fotos 5 e 6 exibem, respectivamente, um caminhão e uma carroça utilizados 

pelos carregadores para o transporte da madeira dentro da carvoaria. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto 4: Lenha “lerada”  e “embraçada” secando ao sol em área próxima a 
carvoaria. 
Fonte: João Ferreira Gomes Neto, Cândido Sales – BA, nov. 2011. 

Foto 5: Caminhão utilizado por trabalhadores para carrega r madeira  das 
áreas de corte para as dos fornos. 
Fonte: João Ferreira Gomes Neto, Cândido Sales – BA, nov. 2011. 
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Para maximizar a eficiência do trabalho dos forneiros, a lenha seca é 

carregada da mata e empilhada próximo à boca dos fornos, conforme expõe a 

Foto 7. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto 7: Madeira empilhada para carbonização próxim o aos fornos de 
carvoaria. 
Fonte: João Ferreira Gomes Neto, Cândido Sales – BA, nov. 2011. 

Foto 6: Carroça utilizada por trabalhadores de carvoaria para 
carregar madeira, água etc. 
Fonte: João Ferreira Gomes Neto, Cândido Sales – BA, jan. 2010. 
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São realizadas pelo forneiro as etapas de abastecimento do forno, 

carbonização da madeira e retirada do carvão; esta última ocorre com o auxílio de 

um ou mais carregadores. 

A fase de abastecimento ou enchimento do forno se inicia com o seu 

preparo: o trabalhador limpa o interior do forno, retirando de forma manual e 

completa o carvão produzido na carbonização anterior com o auxílio de 

ferramentas, como garfo, pá, enxada, rastelo ou rodo. A Foto 8 demonstra como 

deve estar o forno para essa etapa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Posteriormente, as peças de madeira que estão estocadas na parte 

externa do forno são transportadas manualmente para seu interior, como mostra a 

Foto 9. 

 

 

 

 

 

Foto 8: Forno de carvoaria limpo e pronto para o 
abastecimento com madeira para carbonização. 
Fonte: João Ferreira Gomes Neto, Cândido Sales – BA, fev. 2010. 
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A produtividade do forno depende do processo de enchimento. Assim, se a 

carga não é corretamente posicionada, a produção será menor do que a 

capacidade do forno, acarretando prejuízos. Outro problema a ser evitado pelo 

forneiro é a colocação no forno de madeira com galhos ou folhas, pois esses 

podem perturbar a combustão, alterando a qualidade do carvão. Por isso, para 

essa função os contratantes exigem relativa experiência do trabalhador, além de 

pagá-lo por produtividade, pois qualquer perda recairá diretamente sobre seu 

salário. 

A organização da lenha dentro do forno não é aleatória; existe uma seleção 

para a arrumação de cada tora no momento do enchimento: a madeira é disposta 

de forma centrípeta, ou seja, preenche-se primeiro o espaço próximo às paredes 

e, depois, avança-se para o centro. Uma vez no centro, a disposição obedecerá a 

outro padrão: da parte interna para a externa, no sentido da porta. 

O trabalhador inicia a arrumação das toras próximo às paredes do forno, 

em seguida, faz o chamado “chapéu”, colocando aquelas madeiras mais curtas e 

mais largas em sentido horizontal sobre as mais compridas e estreitas que estão 

na base em posição vertical. Isso é feito para preencher corretamente o forno, 

Foto 9: Forneiro enchendo manualmente o forno de carvão
com madeira. 
Fonte: João Ferreira Gomes Neto, Cândido Sales – BA, fev. 2010. 
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impedindo espaços livres entre uma tora e outra e uma possível supercombustão 

da madeira e interferência na qualidade do carvão. Este modo de operar tem o 

objetivo de garantir a qualidade do carvão exigida pelas siderúrgicas, 

supermercados e churrascarias, o que depende da combustão. Na Foto 10, pode-

se visualizar o arranjo específico da madeira no interior do forno de carvão: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Finalizando essa fase, o forneiro ateia o fogo através de uma pequena 

abertura na porta, deixada especialmente para este fim, e fecha o forno com 

tijolos e barrela (uma mistura aquosa de terra vermelha e água), como se vê nas 

Fotos 11 e 12. 

 

 

 

 

 

 

 

Foto 10: Forneiro selecionando e arrumando as toras de 
madeira para carbonização dentro de forno de carvoa ria. 
Fonte: João Ferreira Gomes Neto, Cândido Sales – BA, fev. 2010. 
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Foto 11: Forno de carvoaria totalmente abastecido com 
madeira. 
Fonte: João Ferreira Gomes Neto, Cândido Sales – BA, fev. 2010. 

Foto 12: Forno tampado com tijolo e barrela pronto para a fase 
de carbonização. 
Fonte: João Ferreira Gomes Neto, Cândido Sales – BA, fev. 2010. 



69 
 

 

 

Na fase de carbonização, a queima da madeira dura geralmente três ou 

quatro dias. No decorrer do cozimento da lenha, o forneiro supervisiona o 

processo constantemente, verificando a cor15 e o volume da fumaça que sai pelos 

orifícios do forno, denominados “tatus” e “baianas”, através dos quais o forneiro 

controla a entrada de oxigênio, consequentemente, a intensidade da combustão e 

a qualidade do carvão. 

O principal cuidado no momento da carbonização é impedir que o forno 

“embale” e produza um superaquecimento capaz de provocar a ruptura da cinta 

que sustenta a abóbada do forno fazendo desmoronar toda a construção, com 

perda da carga. Esse tipo de situação, conforme relato de carvoeiros 

candidosalenses, já foi motivo de inúmeros acidentes e mortes de trabalhadores 

nas carvoarias do município, quando, ao subirem no forno durante a combustão 

da madeira para liberar ou obstruir os orifícios para entrada de oxigênio, ou 

consertar sua estrutura, caem por entre as brasas quando os fornos cedem. 

Segundo eles, o perigo maior é no turno da noite, pois, como o forno funciona 

ininterruptamente, o forneiro, caso necessário, é também obrigado a realizar 

essas atividades geralmente quando todos os outros trabalhadores estão 

dormindo, dificultando a ajuda em eventuais acidentes. 

Nessa etapa, após a total carbonização da madeira, o forneiro utiliza a 

barrela para impedir a entrada de ar através de pequenas frestas e aberturas 

alimentadoras da combustão. Quando o fogo se extingue, o forno é “desligado”, e 

se aguarda seu resfriamento para abrir a entrada principal e retirar o carvão. 

Os procedimentos adotados pelo trabalhador para a retirada do carvão são 

os seguintes: (a) quebra da parede do forno, no mesmo local onde foi fechado; (b) 

transferência do carvão da parte interna para o equipamento, muitas vezes 

improvisado, de transporte; (c) transporte do equipamento contendo o carvão, do 

forno para a área externa, e derramamento no solo. 

Além do risco de desmoronamento e consequente perda da carga, ao 

quebrar a porta do forno, o trabalhador corre riscos de acidente por conta da 

expulsão de grande quantidade de gases superaquecidos. Dependendo do ponto 

                                                           
15 Os forneiros candidosalenses entrevistados informaram que a cor azulada da fumaça assinala a 
conclusão do cozimento da madeira. 
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de “cozimento” do carvão, o forneiro é obrigado a abrir o forno ainda 

superaquecido para lançar água sobre o carvão, na tentativa de acelerar o 

processo de resfriamento e impedir a perda do produto. 

Com a ajuda de um forcado, chamado pelos carvoeiros de “garfo”, o 

forneiro retira manualmente o carvão de modo a evitar quebra desnecessária, 

despejando-o no equipamento de transporte. Quando o equipamento está cheio, 

o forneiro e o carregador transportam-no até uma área próxima do forno, 

despejando o carvão no solo para permitir o resfriamento e o posterior 

ensacamento e transporte. Durante o resfriamento do carvão, há necessidade de 

um controle atento pelo forneiro, pois existe a possibilidade de combustão 

espontânea, causando a perda do produto. As Fotos 13, 14 e 15 mostram como 

as tarefas durante o esvaziamento do forno são desempenhadas pelos 

trabalhadores candidosalenses. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto 13: Carvoeiro utilizando “garfo” para esvaziar forno.  
João Ferreira Gomes Neto, Cândido Sales – BA, fev. 2010. 
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A observação da atividade mostra que a retirada do carvão é a fase mais 

crítica no que se refere à exposição a altas temperaturas e aos gases originados 

Foto 14: Carvoeiros em meio à fumaça e pó esvaziando forno  
com a ajuda de equipamento de transporte improvisad o. 
Fonte: João Ferreira Gomes Neto, Cândido Sales – BA, fev. 2010. 

Foto 15: Trabalhadores transportando carvão recém -tirado d o
forno para resfriamento. 
Fonte: João Ferreira Gomes Neto, Cândido Sales – BA, fev. 2010. 
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da fumaça durante a queima da madeira. Não obstante, em algumas situações, 

dependendo da urgência do pedido, do estado de “cozimento da madeira” ou das 

exigências de qualidade do produto, o carvão é retirado ainda aquecido, 

aumentando a sobrecarga térmica e o risco de acidentes por queimaduras. 

A última etapa de produção do carvão começa ainda durante a madrugada 

quando um grupo de chapas, geralmente moradores da área urbana, aguarda em 

um ponto pré-definido com o motorista e contratante a chegada do caminhão ou 

carreta para serem transportados na carroceria ou baú até a carvoaria. 

Esses trabalhadores, utilizando pás ou “garfos”, são os responsáveis pelo 

ensacamento manual do carvão resfriado, como mostra a Foto 16. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A contratação desses trabalhadores ocorre quando o comerciante de 

carvão contata uma espécie de encarregado para montar uma equipe a fim de 

ensacar e carregar o caminhão ou carreta. Entretanto, segundo o relato do 

Carvoeiro 1, todos da equipe ganham o mesmo salário: 

 

 

Foto 16: Carvão vegetal sendo ensacado por trabalhadores d e 
carvoaria para posterior carregamento de caminhão o u carreta.  
Fonte: João Ferreira Gomes Neto, Cândido Sales – BA, nov. 2011. 
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Pergunta: Como é feita a contratação? 

“Ele [comerciante de carvão] me perguntava se tô trabalhando na 
carvoeira de alguém, se eu não tivesse, eu ia carregar pra ele. Como eu 
já tenho minha equipe de 3 (três) homens mais eu, eles sempre me 
procurava”. 

Pergunta: Por ser encarregado, você tinha um salário maior? 
“Não, todos ganhava a mesma coisa”. 

 

Depois de cheios e costurados, os sacos de carvão são alinhados em uma 

área da carvoaria à espera do transporte para carregamento, conforme Foto 17. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Na organização da carga, enquanto alguns chapas levam no ombro os 

sacos até o veículo, outros sobem na carroceria ou no baú do caminhão ou da 

carreta para arrumá-los. Em virtude do peso e dos movimentos repetitivos feitos 

pelos trabalhadores, essa é uma das atividades de maior esforço físico 

realizadas. 

Essa sucinta descrição das etapas, funções e atividades, observadas in 

loco durante o trabalho de campo nas carvoarias, é fundamental para se 

compreender cada processo desempenhado pelos trabalhadores na agregação 

de valor quando da transformação da natureza, no caso, da madeira em carvão 

Foto 17: Carvão vegetal ensacado para c arregamento de 
caminhão/carreta. 
Fonte: João Ferreira Gomes Neto, Cândido Sales – BA, nov. 2011. 
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vegetal. Entretanto, sob o modo de produção capitalista, a riqueza gerada é 

apropriada privadamente por uma minoria mediante uma trama de relações 

subjugadoras do trabalho e da natureza. Discussão essa a ser abordada no 

próximo capítulo. 
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CAPÍTULO 3 
 

A RELAÇÃO CAPITAL-TRABALHO-NATUREZA NO MUNDO DA 
FUMAÇA 



76 
 

 

 

3.1 A subjugação do trabalho e da natureza a serviç o da (re)produção do 
capital 

 

 

O homem exerce sua própria ontologia quando usa o trabalho como ato de 

exteriorização transformadora da natureza para criar ambientes cada vez mais 

humanizados com vistas à produção de valor de uso, criando, também, 

dialeticamente, sua naturalização. O trabalho propriamente dito é um processo 

entre o homem e a natureza16, no qual o homem manipula a natureza com o 

objetivo de se reproduzir. Essa relação, entretanto, se diferencia da dos outros 

animais em seus esforços inconscientes de sobrevivência porque é uma ação 

teleológica: 

 

Uma aranha executa operações que se assemelham às manipulações 
do tecelão, e a construção das colméias pelas abelhas poderia 
envergonhar, por sua perfeição, mais de um mestre-de-obras. Mas o que 
antecipadamente distingue o pior mestre-de-obras da melhor abelha é 
que ele constituiu o alvéolo na cabeça antes de construí-lo na colméia. 
No fim do processo de trabalho surge um resultado que no início do 
mesmo já estava disponível na representação do trabalhador de forma 
ideal. (MARX, 1974, p. 193). 

 

É o trabalho livre, consciente e criativo o elemento de emancipação do 

homem que o torna capaz de realizar grandes transformações na natureza, 

criando a si mesmo e recriando, nas palavras de Milton Santos (1980), uma 

segunda natureza à sua imagem e semelhança. 

As transformações ocorridas no mundo contemporâneo, especialmente no 

espaço rural, têm sido explicadas pela ciência a partir da expansão capitalista e 

da sua investida sobre o trabalho, que, na pesquisa realizada, não é totalmente 

livre. Isso porque o princípio capitalista é o da produção/reprodução ampliada por 

meio do espraiamento progressivo e dominante do processo de 

produção/distribuição/circulação/consumo de todos os ramos e setores da 

                                                           
16 Sobre a relação homem x trabalho x natureza, Friedrich Engels (2010, p. 17) destaca: “O 
trabalho é a fonte de toda riqueza, afirmam os economistas. Assim é, com efeito, ao lado da 
natureza, encarregada de fornecer os materiais que ele converte em riqueza. O trabalho, porém, é 
muitíssimo mais do que isso. É a condição básica e fundamental de toda a vida humana. E em tal 
grau que, até certo ponto, podemos afirmar que o trabalho criou o homem”. 
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produção, no campo e na cidade, na agricultura e na indústria. Essa tendência 

pode ser observada desde o início da cadeia produtiva do carvão vegetal no 

espaço rural de Cândido Sales – BA, passando pela distribuição do produto, que 

é transportado até os fornecedores da Região Sudeste, e sua revenda às 

indústrias siderúrgicas, redes de supermercados e churrascarias. 

Com as informações colhidas nas entrevistas concedidas pelos 

comerciantes de carvão e carvoeiros do município, a rota principal por onde 

circula esse fluxo comercial do carvão vegetal (e juntamente com ele o trabalho e 

natureza locais) produzido no espaço rural candidosalense pôde ser cartografada 

no Mapa 3. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Além disso, a reportagem intitulada “Polícia apreende 21 t de carvão 

vegetal em Taubaté-SP” mostra claramente a ligação intrínseca entre as relações 

de trabalho no campo do município e as atividades industriais e comerciais 

urbanas do Sudeste: 
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Polícia apreende 21 t de carvão vegetal em Taubaté- SP 
20 de janeiro de 2010 | 10h 57 
 
SOLANGE SPIGLIATTI - Agência Estado 
 
Um caminhão baú carregado com 21 toneladas de carvão vegetal foi 
apreendido na segunda-feira em Taubaté, no interior de São Paulo, após 
uma denúncia anônima. O carvão teria sido extraído ilegalmente de uma 
floresta nativa. O motorista foi liberado e responderá ao inquérito policial 
em liberdade. O carvão seria descarregado numa churrascaria de 
Taubaté . 
Dois investigadores da Delegacia de Investigações Gerais (DIG) de 
Taubaté foram até uma churrascaria localizada na Rodovia Presidente 
Dutra (BR-116) e constataram que um caminhão baú, estacionado no 
local, tinha as placas mencionadas na denúncia. Eles abordaram o 
motorista, de 39 anos, que abriu o compartimento e mostrou a carga de 
carvão vegetal. 
O suspeito, que não tinha nota fiscal, contou que s aiu do Rio 
Grande do Sul para levar uma carga de calçados até a cidade de 
Cândido Sales, na Bahia. Para não retornar com o ca minhão vazio, 
disse, ele pegou a carga de carvão vegetal em Cândi do Sales  de um 
homem chamado "Aimu", também conhecido por "Bidu". O motorista 
viajava acompanhado por um "representante da carga", que alegou 
apenas ter recebido R$ 200 para ir até Taubaté e receber o cheque pelo 
pagamento do carvão. (O Estado de São Paulo, 20 de janeiro de 2010, 
grifo nosso). 

 

A materialidade desse circuito comercial que parte de Cândido Sales rumo 

ao Sudeste é representada pelo carvão vegetal, porém seu valor se dá 

efetivamente na agregação do trabalho da classe trabalhadora na transformação 

da natureza nessa mercadoria. 

Portanto, para entender como o capitalismo se organiza para continuar sua 

expansão crescente por meio da geração e apropriação da mais-valia17 da classe-

que-vive-da-sua-força-de-trabalho pela classe-que-vive-do-trabalho-alheio, 

fundamentamos a análise nas ideias marxistas de José de Souza Martins (1986), 

o qual destaca como básica na dinâmica de ampliação capitalista a transformação 

dos trabalhadores em trabalhadores “livres”, ou seja, libertos da propriedade dos 

meios de produção, exceto da sua força de trabalho, da sua capacidade de 

trabalhar. Por isso, como já não controlam os instrumentos, objetos e matérias-

primas utilizados no trabalho, são obrigados a vender sua força de trabalho ao 

capitalista, denominado comerciante de carvão neste estudo. Além disso, são 

                                                           
17 Karl Marx (1974) chamou de mais-valia o valor a mais gerado pelo trabalhador além daquele 
que o capitalista o remunerou em salário necessário à sua subsistência, logo, é o trabalho não 
pago. 
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postos juridicamente como iguais em relação aos que são proprietários, pois 

vendem sua força de trabalho e recebem em troca um salário supostamente 

correspondente. 

Nas palavras de Martins (1986, p. 152-153): 

 

É nessa relação de liberdade e de igualdade que se baseia a relação 
social capitalista. [...] no capitalismo, só é pessoa quem troca, quem tem 
o que trocar e tem liberdade para fazê-lo. A condição humana, a 
condição de pessoa, específica dessa sociedade, surge da mediação 
das relações de troca: uma pessoa somente existe por intermédio de 
outra. Essa é uma contradição própria do capitalismo: para entrar na 
relação de troca, cada um tem que ser cada um, individualizado, livre e 
igual a todos os outros; ao mesmo tempo, cada um nunca é cada um, 
porque a existência da pessoa depende totalmente de todas as outras 
pessoas, das relações que cada um estabelece com os outros. Cada 
pessoa se cria na pessoa do outro. 

 

Ao separar o homem da natureza, ou melhor, o trabalhador dos meios de 

produção, o capital se apropria do trabalho, tornando-o aparentemente um 

produto de sua força, e não da do trabalhador. Conforme advoga Marx em O 

Capital (1974), o trabalho é a única entre todas as mercadorias que pode gerar 

mais valor, o qual é mensurado pelo número de horas socialmente trabalhadas 

para a produção de um bem. Mas como a força de trabalho não é resultado do 

trabalho, portanto não possui valor, o valor a ela atribuído é aferido pela parte da 

riqueza criada pelo trabalhador que a ele retorna sob a forma de salário pago pelo 

capitalista. O papel do salário é fundamentalmente o de recriar o trabalhador para 

o capital em sua condição contraditória de liberdade e sujeição, isto é, converter 

parte do valor produzido pelo trabalhador expropriado em dinheiro para que 

satisfaça todas as suas necessidades no mercado e volte a oferecer o seu 

trabalho ao capitalista. 

É importante destacar que o salário não é determinado pela vontade direta 

entre capitalista e trabalhador, mas, sim, pela taxa de lucro do capital socialmente 

definida. Dessa forma, se isoladamente um capitalista resolver pagar 

permanentemente um salário muito alto aos seus empregados, sua taxa de lucro 

irá cair em comparação à média obtida pelos outros capitalistas, caeteris paribus18 

                                                           
18 Expressão da Ciência Econômica que quer dizer “permanecendo constantes todas as demais 
variáveis”. (SANDRONI, 1999, p. 71). 



80 
 

 

 

com o tempo terá prejuízo e deixará de ser capitalista. O capital subjuga não 

apenas o trabalhador, mas também o capitalista, colocando-os a seus desígnios. 

Porém, como o metabolismo do sistema se dá com a mais-valia, nessa situação o 

trabalhador perde, e o capitalista ganha. Por conta desse caráter complexo, 

totalizante e dominador do capitalismo é que não se pode pensar simplesmente 

em reformas para solução de suas contradições, mas sim na sua substituição por 

outra forma de organização social cujo uso da natureza, da técnica e do trabalho 

esteja a serviço da verdadeira liberdade humana. 

Entretanto, essa autonomia do homem frente ao capital não é permitida em 

virtude da existência real e institucional da propriedade privada dos meios de 

produção, pois o trabalhador, sem os instrumentos materiais e fatores de 

produção para o exercício de suas atividades, terá sua força de trabalho apenas 

como objeto de permuta em forma de salário para com seus detentores. 

Sobre isso, Martins (1986) aponta a igualdade jurídica, sob a qual 

trabalhador e capitalista se defrontam, o meio para camuflar a desigualdade 

econômica que permite ao primeiro obter o salário e voltar a ser no dia seguinte 

exatamente como era no dia anterior, em contrapartida, ao segundo, se apropriar 

do lucro e reproduzir-se no dia seguinte como proprietário de uma riqueza maior 

que a do dia anterior. No caso candidosalense, isso se verifica na discrepância de 

condição econômica da classe trabalhadora em relação aos capitalistas: enquanto 

um dos representantes entrevistados19 destes afirma, ajudado pelo negócio do 

carvão, possuir casa própria, terras, caminhões e outros bens, um membro 

daquela diz possuir apenas a casa própria, pois “o [trabalho com o] carvão só dá 

para comer20”. 

Além do controle material ao qual o sistema submete a classe trabalhadora 

para obrigá-la a vender sua força de trabalho, o capitalismo também engendra 

uma amarração ideológica de persuasão com o intuito de naturalizar a troca da 

força de trabalho pelo salário em uma relação fantasiosa de liberdade, igualdade 

e equivalência: 

                                                           
19 Comerciante de carvão 1, entrevista conduzida pelo autor, Cândido Sales, BA, 07 de março de 
2011. 
20 Carvoeiro 2, entrevista conduzida pelo autor, Cândido Sales, BA, 08 de março de 2011. 
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Nesse sentido, a riqueza aparece como sendo exatamente o contrário do 
que ela é: só o trabalho produz valor, produz riqueza, e o trabalho 
pertence originalmente ao trabalhador; no entanto, a riqueza, o capital, 
aparece não como produto do trabalho, mas como produto do próprio 
capital. Um ponto, portanto, essencial para o entendimento do que é uma 
relação capitalista está no fato de que essa relação é uma relação de 
exploração baseada numa ilusão – a ilusão de que não há exploração 
alguma [...]. 
[...] Por isso, é que se diz que a relação entre o trabalhador assalariado e 
o capitalista é uma relação alienadora: o trabalhador aliena a sua força 
de trabalho ao capitalista, entrega a sua capacidade de produzir ao 
capitalista. A ilusão de igualdade e equivalência permeia essa relação de 
troca desigual fazendo com que o que é produto do trabalho apareça 
como produto do capital, faz com que o trabalhador se defronte com a 
riqueza que ele mesmo produz, e que cresce sob a forma de capital, 
como se ela fosse estranha a ele, alienada dele. Como ele não tem outra 
alternativa senão a de vender a sua capacidade de trabalho ao capital, 
vende-a, na verdade, àquilo que ele mesmo produziu e agora se ergue 
diante dele como algo que não lhe pertence, como uma potência que lhe 
é estranha e que subordina a sua capacidade de trabalho. (MARTINS, 
1986, p. 156). 

 

A alienação é uma das necessidades do capitalismo, pois o trabalhador 

tem que se perceber como produto do capital, e não como seu produtor. A força 

de trabalho aparece assim não como é, mas como parece ser; não como se o 

capital estivesse sujeito ao trabalho, mas como se o trabalho dependesse do 

capital. Com isso, o trabalhador se apresenta distante do próprio fruto do seu 

trabalho, entregando não só o seu trabalho ao capital, mas também se 

entregando. Na cadeia produtiva em que o carvão vegetal se coloca como matriz 

energética, os trabalhadores da sua ponta inicial, ou seja, os carvoeiros, estão 

muitas vezes alienados do que acontece com o resultado da sua produção, pois 

sabem, no máximo, quem e de onde são os compradores do carvão, mas não 

fazem ideia de sua utilização posterior: 

 

“Não sei pra quê é usado não, só sei que quem compra é uma 
siderúrgica de Minas”. (Carvoeiro 1). 

“Quem compra é siderúrgica de Minas e do Rio, churrascaria do Rio 
também compra. Eu acho que eles compram é pra revender, não sei 
direito não, também a gente não pergunta pro patrão, senão ele pode 
achar que a gente tá perguntando demais” (Carvoeiro 2). 

 

Na sociedade capitalista, o homem é deixado em segundo plano, já que o 

importante é somente a mercadoria que ele pode comprar ou vender. Isso acaba 
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por provocar uma inversão de papéis, pois, nas relações sociais de troca, parece 

que as pessoas não interagem entre si, mas interagem com as coisas. Essa 

relação entre as mercadorias é que aparece como sendo as relações sociais 

entre pessoas (MARTINS, 1986). 

Essa análise permite perceber que a troca entre capital e trabalho nada 

mais é que uma relação proveniente da própria sociedade. O capital corresponde 

ao trabalho socialmente produzido, mas, contraditoriamente, acumulado pelo 

capitalista. 

Neste estudo isso é verificado quando se observa a precária condição de 

vida dos carvoeiros extremamente explorados e submetidos a condições de 

trabalho degradantes, conforme se visualiza nas Fotos 18 e 19, enquanto grande 

parte da riqueza acumulada é concentrada nas mãos dos comerciantes de carvão 

e, mais ainda, nas dos empresários das siderúrgicas, churrascarias e demais 

capitalistas que compram o produto do trabalho dos carvoeiros e geram um mais 

valor por meio da mais-valia agregada na transformação do produto, durante as 

atividades comerciais, industriais ou de serviços. 

O trabalho também está articulado a uma relação social no capitalismo, 

pois só pode ser trocado pelo salário e, consequentemente, apropriado pelo 

capital quando seu valor é comparado às outras mercadorias produzidas 

socialmente. 
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Como já mencionado, um dos traços das relações capitalistas é sua 

indução a fazer as coisas surgirem com aparência contrária à sua verdadeira 

Foto 19: Trabalhadores de carvoarias em Cândido Sales – BA
transportando carvão vegetal para resfriamento. 
Fonte: João Ferreira Gomes Neto, jan. 2010. 

Foto 18: Trabalhador de carvoaria em Cândido Sales – BA
retirando de forno carvão vegetal após combustão. 
Fonte: João Ferreira Gomes Neto, jan. 2010. 
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essência. Assim, o trabalhador ao produzir a riqueza, esta passar a existir como 

sendo obra do capital, outrossim isso só se faz possível pelo fato de a relação do 

trabalhador com o capitalista ser mediatizada pelo trabalho de todos os outros 

trabalhadores. Em outras palavras: o trabalho concreto, na relação com o capital, 

muda para trabalho abstrato, parte do trabalho coletivo. 

Para Marx, a propriedade privada não é causa do trabalho alienado, mas o 

resultado dele. Concomitantemente é a forma pela qual o trabalho se exterioriza e 

também é a própria realização da alienação. A aparente contradição entre o 

trabalho alienado e a propriedade privada é a contradição do trabalho alienado 

consigo mesmo. E isso ocorre porque a propriedade privada é simplesmente a 

expressão objetiva do trabalho alienado, que é, por sua vez, a essência subjetiva 

da propriedade privada (DUARTE, 1995). 

Na sociedade capitalista, a alienação provocada pelo trabalho abstrato se 

dá concretamente com a propriedade privada e a consequente divisão social do 

trabalho gerada pela separação entre meios de produção e trabalho, em que o 

primeiro é controlado pelo capitalista, e o segundo é ofertado pelo proletário. Com 

isso se formam as classes sociais antagônicas específicas desse modo de 

produção. O significado dessa divisão é um acirramento de interesses 

assimétricos entre a classe-que-vive-da-sua-força-de-trabalho e a classe-que-

vive-do-trabalho-alheio. 

Portanto, para que o trabalho possa ser o elemento da plenitude da 

essência humana, ou seja, da ação livre, consciente e criativa sobre o meio, é 

necessário um rompimento radical com a legalização e legitimação da 

propriedade privada mediante a conscientização da classe trabalhadora de sua 

potência produtora e criadora na relação sociedade-natureza, bem como sua 

mobilização em luta organizada para a superação estrutural do arranjo societal 

capitalista. 
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3.2 Uma análise sobre as carvoarias de Cândido Sale s: a realidade vivida de 
perto 

 

 

A intrínseca relação existente entre siderúrgicas e o comércio de carvão 

vegetal remete, em parte, ao fato de que o Brasil não possui reservas qualificadas 

de carvão mineral e é o detentor de uma das maiores áreas florestais do mundo. 

O país é, atualmente, o único a adotar a biomassa na siderurgia de forma 

expressiva, pois, no cenário internacional, o carvão fóssil é, de longe, o principal 

insumo utilizado. Dados divulgados pelo Instituto Aço Brasil mostram que quase 

um terço do parque siderúrgico nacional recorre ao carvão vegetal. Nesse 

universo, os principais consumidores são as chamadas guseiras, indústrias de 

médio porte que fabricam e vendem o ferro-gusa para grandes siderúrgicas e 

setores como o de autopeças. 

No rastro da expansão dos altos-fornos, consolidou-se um mercado de 

carvão baseado numa vasta gama de fornecedores independentes, 

impulsionados, muitas vezes, pelo apoio técnico e financeiro das megaempresas 

siderúrgicas. A produção/reprodução dessas carvoarias se dá pela sua forte 

integração à economia das regiões pobres e com pouca oferta de trabalho formal 

em virtude do grande número de empregos gerados. Essa situação pode ser 

percebida na resposta do Carvoeiro 2 quando perguntado por que trabalhava na 

carvoaria mesmo sendo um emprego tão perigoso e penoso: 

 

“Só tem esse trabalho. Já tive até acidente no trabalho quando cortei o 
braço e levei 96 (noventa e seis) ponto, e o patrão só me deu R$ 70,00 
de ajuda, e depois voltei a trabalhar pra ele porque eu precisava. 
Também nem podia falar nada porque senão depois eu não consigo 
arrumar emprego com ninguém”. 

 

Sobre a condição de subordinação à qual os carvoeiros ficam submetidos, 

Marx ensina que isso é produto do processo de expropriação dos trabalhadores 

dos meios de produção, pois, para ele, a propriedade privada passa a transformar 

os meios de produção de simples materiais e instrumentos da atividade produtiva 

humana em fins a que fica subordinado o próprio homem: 
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Daqui segue que o trabalho assalariado é condição necessária da 
formação do capital, é um pressuposto necessário e permanente da 
produção capitalista; e que o primeiro processo, isto é, a troca de 
dinheiro contra força de trabalho, se não entra enquanto tal no processo 
de produção, entra por outro lado na produção do conjunto da relação 
como seu fundamento absoluto e como seu elemento inseparável. Na 
relação de troca, tal como na relação de produção refletem-se relações 
sociais; tais relações são relações entre classes, não relações entre 
cidadãos livres e iguais [...], e entre classes antagônicas, uma das quais 
monopoliza o conjunto da riqueza social material da sociedade, 
encontrando-se a outra totalmente desprovida de qualquer riqueza 
material. (MARX, 2004, p. 23-24, grifo do autor). 

 

Além das siderúrgicas, há outros segmentos mercadológicos que são 

importantes consumidores do carvão vegetal advindo das carvoarias, 

especialmente as clandestinas. Entre esses se destacam as redes de 

churrascarias e as de supermercados, as quais o adquirem na forma empacotada 

para uso e para revenda no varejo, respectivamente. Nessa tecitura comercial 

entre redes de churrascarias e de supermercados do Sudeste do Brasil e 

carvoarias espalhadas por diversas regiões do país está incluído o município de 

Cândido Sales, conforme se percebe por meio da seguinte reportagem: 

 

IBAMA apreende 298 m³ de carvão clandestino em Când ido Sales 
 
Correio da Bahia,  19/11/2008 
 
Domingos Alves de Andrade 
 
Em uma operação conjunta com a Polícia Rodoviária Federal, agentes 
do escritório do Ibama (Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos 
Recursos Naturais) em Vitória da Conquista apreenderam 298 m³ de 
carvão nativo sem o Documento de Origem Florestal (DOF) em Cândido 
Sales, a 608 Km de Salvador. A apreensão aconteceu no dia 12 de 
novembro, mas só foi divulgada nesta quarta-feira (19). 
O material, que estava sendo beneficiado no momento da ação, foi 
encontrado em um depósito. O produto estava empacotado em sacolas 
com diversas logomarcas de empresas dos estados do Paraná, São 
Paulo e Rio de Janeiro. De acordo com o Ibama, após consulta ao 
sistema verificou-se que nenhuma delas tinha autorização para 
comercializar o carvão. 
Foram apreendidos no local duas balanças de precisão, uma máquina de 
costura de sacolas, 25.500 sacolas vazias. Os agentes também lacraram 
uma máquina beneficiadora. Segundo o Ibama, o material era utilizado 
para beneficiamento e empacotamento do carvão nativo clandestino. 
O proprietário do depósito, que não estava presente no momento da 
ação, foi notificado a comparecer ao Escritório Regional do Ibama em 
Vitória da Conquista levando a documentação exigida. Caso isso não 
aconteça, o infrator será multado em R$ 84.900,00 e responderá por 
crime ambiental. (Correio da Bahia, 19 de novembro de 2008). 
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Em virtude do alto poder de negociação das siderúrgicas, churrascarias e 

redes de supermercados na definição do preço do carvão vegetal comprado, os 

comerciantes donos de carvoarias buscam reduzir ao máximo os custos de 

produção para maximizar seus lucros, o que se consegue por meio de destrutivos 

rebatimentos socioambientais. 

As relações sociais determinadas pelo capital se materializam 

territorialmente e expõem a dominação do homem sobre o homem e do homem 

sobre a natureza, aprofundando as desigualdades sociais e reestruturando e 

redefinindo antigas relações de trabalho e de produção para torná-las funcionais 

às inovações do meio técnico, científico e informacional. Conforme assevera 

Antunes (2000), a relação entre homem, tecnologia e natureza se encontra 

subordinada aos parâmetros do capital e ao sistema produtor de mercadorias. 

Sobre o mundo laboral, a intensificação levada aos limites das formas de 

exploração possibilita o aumento do acúmulo e da reprodução ampliada do 

capital. A superexploração do trabalho nas carvoarias sempre esteve presente 

como elemento caracterizador dessa atividade; assim, a reestruturação produtiva 

capitalista, que, contraditoriamente, necessita da reprodução de formas “arcaicas” 

de trabalho, torna-se um catalisador para seu metabolismo. A reestruturação 

produtiva consiste na resposta à crise estrutural de acumulação do capital na 

segunda metade do século XX, passando a gerar profundas redefinições na 

relação capital-trabalho e influenciando decisivamente nos rearranjos espaciais e 

nas disputas territoriais ou no próprio significado da luta de classes nos lugares, 

seja no campo, seja na cidade (THOMAZ JÚNIOR, 2006b). 

As formas de acumulação de riqueza no capitalismo desvinculam o 

trabalhador de qualquer tipo de propriedade, porque são proporcionadas pela 

exploração do trabalho por meio do assalariamento. Desse modo, a classe-que-

vive-do-trabalho é privada dos meios de produção; é livre, porém dependente do 

capital. Nessa relação, além da apropriação do trabalho e do produto desse, o 

capital também se apodera do homem em sua totalidade: 

 

[...] a relação original entre o sujeito e o objeto da atividade produtiva é 
completamente subvertida, reduzindo o ser humano ao status 
desumanizado de uma mera “condição material de produção”. O “ter” 
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domina o “ser” em todas as esferas da vida. Ao mesmo tempo, o eu real 
dos sujeitos produtivos é destruído por meio da fragmentação e da 
degradação do trabalho à medida que eles são subjugados às 
exigências brutalizantes do processo de trabalho capitalista. 
(MÉSZÁROS, 2002, p. 611, grifo do autor). 

 

Na realidade objetiva das carvoarias, não raro, como se discutiu no 

Capítulo 1, ocorrem situações como a retenção de salários e a chamada 

“peonagem” por dívidas, por meio da qual o trabalhador é coagido a permanecer 

no serviço para pagar supostos ou superfaturados débitos de alimentação, 

transporte ou outros alegados pelos patrões. Situações de trabalho análogas à 

escravidão fazem dos donos de carvoarias uma presença significativa no 

Cadastro de Empregadores Infratores do Ministério do Trabalho e Emprego, a 

chamada “lista suja”, da qual constam os nomes dos empregadores denunciados 

que utilizam esse tipo de força de trabalho.  

De acordo com o relatório publicado em 2005 pela Organização 

Internacional do Trabalho (OIT), é gerado no mundo pelo trabalho em regime de 

escravidão 32 (trinta e dois) bilhões de dólares anuais por aproximadamente 12,3 

milhões de pessoas, das quais 25 (vinte e cinco) mil estão no Brasil. Em 

apresentação, no dia 16 de agosto de 2011, do programa A Liga, da Rede 

Bandeirantes de Televisão, informou-se que somente nos últimos 6 (seis) anos 

mais de 42 mil trabalhadores foram resgatados de condições parecidas com a de 

escravos, sendo que, depois da pecuária, o ramo econômico com maior índice de 

trabalho escravo é o de carvoarias – 16% das ocorrências –, cuja produção em 

quase sua totalidade é direcionada às fábricas de ferro-gusa ou de aço. 

Concomitante a isso, as carvoarias são também palco de denúncias 

frequentes envolvendo ausência de carteira assinada, jornadas excessivas, 

alimentação inadequada e alojamentos insalubres. Na Foto 20, se percebe o 

desumano estado dos acampamentos feitos pelos próprios trabalhadores para 

guardar suas ferramentas de trabalho, alimentos e água; cozinhar e descansar 

quando podem; dormir com a finalidade de vigiar o carvão ou para se apresentar 

no trabalho no outro dia cedo, pois muitas vezes estão distantes de suas casas. 
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No município de Cândido Sales, em algumas carvoarias mais distantes das 

áreas povoadas, há pequenos alojamentos construídos pelos empregadores para 

abrigar os trabalhadores, mas a falta de espaço, conforto, higiene, instalações 

elétricas e condições para acondicionamento dos alimentos e água é visível, 

como mostram as Fotos 21 e 22. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto 20: Alojamento de vara de trabalhadores de carvoaria.  
Fonte: João Ferreira Gomes Neto, Cândido Sales – BA, fev. 2010. 

Foto 21: Alojamento (quarto/cozinha e sem banheiro) em car voaria para 
quatro trabalhadores. 
Fonte: João Ferreira Gomes Neto, Cândido Sales – BA, nov. 2011. 
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Além da precariedade das estruturas físicas onde se instalam os 

trabalhadores nas carvoarias, há também uma extrema penosidade nas tarefas 

desempenhadas por eles. Acidentes com farpas de madeira, amputação de 

membros por machados ou moto-serras, esforço muscular acentuado, muita 

fumaça, calor e fuligem são alguns elementos típicos do carvoejamento com forte 

impacto na saúde do trabalhador. Essa é uma realidade à qual os carvoeiros 

candidosalenses estão expostos conforme demonstram laudos/boletins médicos 

(Documentos 1, 2, 3 e 4) do Hospital Deputado Luiz Eduardo Magalhães em 

Cândido Sales, referente ao atendimento ao carvoeiro Rosenilton Braz 

Gonçalves, o qual desenvolveu, por conta do trabalho em carvoarias, doenças 

respiratórias que o levaram à internação. 

Foto 22: Aloja mento (quarto/cozinha e sem banheiro) em carvoaria para 
quatro trabalhadores. 
Fonte: João Ferreira Gomes Neto, Cândido Sales – BA, nov. 2011. 
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Documento 1: Laudo/Boletim Médico* solicitando internação por causa  do 
diagnóstico das doenças respiratórias Bronquiolite/ Bromopneumonia 

Fonte: Hospital Municipal Luís Eduardo Magalhães, Cândido Sales-BA, set. 2010. 
*No campo “justificativa da internação”, o médico destaca que o paciente é “trabalhador 
de carvoeira”. 
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 Documento 2: Laudo/Boletim Médico prescrevendo os medicamentos  para o tratamento das 
doenças respiratórias do paciente quando da sua int ernação 

Fonte: Hospital Municipal Luís Eduardo Magalhães, Cândido Sales-BA, set. 2010. 
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Documento 3: Laudo/Boletim Médico prescrevendo os medicamentos  para o tratamento das 
doenças respiratórias do paciente quando da sua int ernação e indicando o período de alta 

Fonte: Hospital Municipal Luís Eduardo Magalhães, Cândido Sales-BA, set. 2010. 



94 
 

 

 

 
 

Documento 4: Laudo/Boletim Médico descrevendo o quadro clínico do paciente 
no período de internação 
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Fonte: Hospital Municipal Luís Eduardo Magalhães, Cândido Sales – BA, set. 2010. 

Documento 4 (continuação): Laudo/Boletim Médico descrevendo o quadro 
clínico do paciente no período de internação 
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Não raro, ocorrem situações ainda mais graves no trabalho em carvoaria 

no que concerne a acidentes, pois a ausência de equipamentos de segurança, de 

treinamento, insalubridade etc. é comum nessa atividade laboral. Essa condição 

inerente ao metabolismo do lucro nas carvoarias se reflete diretamente na classe-

que-vive-do-trabalho, retirando, em alguns casos, a capacidade de trabalho de 

carvoeiros, como do Sr. Marivaldo dos Santos, o qual sofreu um acidente de 

caminhão durante o transporte de tambores de água da sede do município de 

Cândido Sales – BA à carvoaria onde trabalhava, conforme esta narração: 

 

“Eu tô afastado do emprego e aposentado como portador de 
necessidade especial porque quase fiquei paralítico e hoje tenho que 
andar de muleta. Aconteceu que eu tava na carroceria do caminhão, aí o 
motorista brecou de uma vez e os tambor de água que tavam amarrados 
no fundo soltou e veio tudo pra cima de mim, daí fui imprensado por 22 
(vinte e dois) tambor de água quando a gente levava pra carvoaria pra 
molhar o carvão pra pesar mais”. (Carvoeiro Marivaldo dos Santos). 

 

Sobre o uso da água para molhar o carvão ensacado, trata-se de um 

procedimento empregado pelos comerciantes de carvão para dar maior peso ao 

carvão durante a pesagem pelos compradores do Sudeste. Essa técnica para 

aumentar os lucros gera grandes perigos aos trabalhadores envolvidos no circuito 

produtivo carvão vegetal–ferro/aço, pois, com o carvão molhado, os caminhões de 

transporte viajam de Cândido Sales para o Sudeste com pesos acima da margem 

de segurança permitida em lei, o que coloca em risco a vida dos motoristas e, no 

uso pelas siderúrgicas desse carvão molhado, há grandes riscos de acidentes nos 

auto-fornos que são operados a altíssimas temperaturas. 

No Documento 5, encontra-se o registro do acidente relatado na Delegacia 

de Polícia de Cândido Sales. Também se verifica, por meio dos Boletins/Laudos 

médicos (Documentos 6, 7 e 8), o diagnóstico definitivo da incapacidade laboral 

do carvoeiro Marivaldo dos Santos, em virtude da perda de parte dos movimentos 

dos membros inferiores, e do necessário e contínuo tratamento fisioterápico por 

ele feito anos após o acidente sofrido. 
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Documento 5: Certidão da Delegacia de Polícia de Cândido Sales  referente 
à ocorrência em que fora registrado acidente sofrid o por carvoeiro 

durante o transporte de água à carvoaria na qual tr abalhava 
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Fonte: Carvoeiro Marivaldo dos Santos, Cândido Sales – BA, mar. 2011. 

Documento 5 (continuação): Certidão da Delegacia de Polícia de Cândido 
Sales referente à ocorrência em que fora registrado  acidente sofrido por 

carvoeiro durante o transporte de água à carvoaria na qual trabalhava 
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Fonte: Carvoeiro Marivaldo dos Santos, Cândido Sales – BA, mar. 2011. 

Documento 6: Boletim/Laudo médico do quadro clínico do pacient e (carvoeiro) 
constatando a ausência de movimento dos membros inf eriores após acidente 

durante o transporte de água à carvoaria na qual tr abalhava 
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Fonte: Carvoeiro Marivaldo dos Santos, Cândido Sales – BA, mar. 2011. 

Documento 7: Relatório médi co informando a incapacidade definitiva 
para o trabalho do carvoeiro após acidente durante o transporte de 

água à carvoaria na qual trabalhava 
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Documento 8: Boletim/Laudo médico do necessário tratamento fis ioterápico 
feito pelo carvoeiro anos após o acidente sofrido d urante o transporte de 

água à carvoaria na qual trabalhava 
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Fonte: Hospital Municipal Luís Eduardo Magalhães, Cândido Sales – BA, set. 2010. 

Documento 8 (continuação): Boletim/Laudo médico do necessário t ratamento 
fisioterápico feito pelo carvoeiro anos após o acid ente sofrido durante o 

transporte de água à carvoaria na qual trabalhava 
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Mesmo sob condições de informalidade, riscos à vida e à saúde, 

superexploração e precarização, as carvoarias são procuradas pelos 

trabalhadores candidosalenses como solução momentânea ao desemprego local. 

A submissão a essas circunstâncias é consequência de um arranjo 

socioeconômico que envolve grande oferta de mão de obra do exército de 

reserva, trabalhadores com baixa escolaridade e pouco conscientes de seus 

direitos, proprietários ou empresários do carvão com dinheiro suficiente para 

colocar o empreendimento em ação, custo dos trabalhadores menor que os 

exigidos pela legislação trabalhista, demanda do produto etc. (CPT, 1999). 

A dialética capitalista criadora do desemprego para geração do 

subemprego operacional ao circuito produtivo impõe uma relação de subjugação 

do trabalhador que ultrapassa sua atividade laboral, dominando sua vida como 

um todo: 

 

[...] o exercício do poder do capital se estende para todo o tecido social, 
impactando, portanto, não somente as relações específicas à atividade 
laborativa, mas todas as esferas do ser que trabalha, ultrapassando o 
momento da produção, ganhando a dimensão da reprodução da vida, a 
subjetividade da classe trabalhadora, as formas de organização política. 
(THOMAZ JÚNIOR, 2004, p.10 apud PEREIRA, 2007, p. 30).  

 

A apropriação da vida do trabalhador em todas as dimensões se faz 

necessária para o metabolismo do capital, pois não é nem o trabalho imediato, 

executado pelo próprio homem, nem é o tempo trabalhado, mas a apropriação de 

sua produtividade geral, a sua compreensão da natureza e o domínio sobre esta 

através da sua existência como corpo social. Em suma, é o desenvolvimento do 

indivíduo social que se apresenta como o fundamento da produção e da riqueza 

(LAZZARATO e NEGRI, 2001). 

A lógica dominante e destrutiva do capital sobre o trabalho no processo de 

transformação da natureza se expressa intensamente nos impactos ambientais 

resultantes da produção de carvão vegetal. Entretanto, a expressiva 

clandestinidade, associada à atividade carvoeira e à alta mobilidade de montagem 

e desmontagem de suas estruturas produtivas, em decorrência da exaustão dos 

recursos naturais ou para evitar fiscalizações, dificulta rastrear e mensurar a sua 
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real extensão e localizar os agentes do mercado relacionados ao circuito de 

produção, distribuição, circulação e consumo. 

Mesmo assim, o maior índice de denúncias e sanções por parte dos órgãos 

fiscalizadores incide no concernente ao desmatamento ilegal, em virtude da sua 

significativa dimensão e fácil comprovação durante o flagrante dos fiscais, com a 

destruição das florestas onde se instalam as carvoarias, conforme se visualiza 

nas Fotos 23 e 24. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto 23: Área de mata nativa derrubada para produção de ca rvão 
vegetal. 
Fonte: João Ferreira Gomes Neto, Cândido Sales – BA, jan. 2010. 
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As transformações espaciais mostram vestígios do processo histórico que 

(re)define constante e contraditoriamente o metabolismo do capital e as 

transformações no universo laboral pela dinâmica territorial da relação capital-

trabalho e das formas de dominação de classe. Sobre isso, argumenta Harvey 

(2004, p.82-3): 

 

As trocas de bens e serviços (incluindo o trabalho) quase sempre 
envolvem mudanças de localização. Elas definem desde o começo um 
conjunto em interseção de movimentos espaciais que criam uma 
geografia peculiar da interação humana. Esses movimentos espaciais 
estão sujeitos à fricção da distância e, por conseguinte, os vestígios que 
deixam na terra registram invariavelmente os efeitos dessa fricção, 
fazendo na maioria das vezes que as atividades se agreguem no espaço 
de forma que minimizem essas fricções. As divisões territoriais e 
espaciais do trabalho [...] surgem desses processos interativos de troca 
no espaço. Assim a atividade capitalista produz o desenvolvimento 
geográfico desigual, mesmo na ausência de diferenciação geográfica em 
termos de dotação de recursos e de possibilidades, fatores que 
acrescentam seu peso à lógica das diferenciações e especializações 
espaciais e regionais. 

 

Foto 24: Área de mata nativa derrubada para produção de ca rvão 
vegetal. 
Fonte: João Ferreira Gomes Neto, Cândido Sales – BA, jan. 2010. 
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Em Cândido Sales – BA, esses vestígios podem ser percebidos nos Mapas 

4 e 5, os quais mostram a devastação de grande parte da área de Mata Atlântica 

do município sob a lógica do desenvolvimento desigual e combinado, por meio do 

qual Cândido Sales produz de forma arcaica o carvão vegetal, vendendo-o às 

modernas indústrias siderúrgicas do Sudeste do Brasil e, mais recentemente, às 

redes de churrascarias e de supermercados dessa mesma Região. 
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Grande parte dessas mudanças espaciais é fruto das relações 

devastadoras engendradas pelo sistema capitalista produtor de mercadorias em 

que a natureza e o trabalho são tidos como meros meios para a obtenção do 

lucro, através do desenvolvimento desigual e combinado dos territórios. Isso é 

refletido pela própria clandestinidade inerente ao ciclo produtivo do carvão vegetal 

candidosalense vendido para o Sudeste do Brasil. 

Para a produção legalizada de carvão, os órgãos ambientais competentes 

emitem uma autorização que leva em consideração a previsão da fonte de 

biomassa a ser utilizada, a área específica para o desmate, enfim, dados que 

permitam mensurar o montante produzido e comercializado. 

Contudo, objetivando expandir os lucros, várias técnicas para burlar esse 

controle são utilizadas pelos comerciantes de carvão do município de Cândido 

Sales que possuem essa autorização. Entre essas, destacam-se as carvoarias 

que operam mais fornos do que o previsto em suas licenças ambientais, 

transportando, posteriormente, mais carvão do que o declarado nas guias 

florestais que acompanham a carga; a reutilização das guias, originalmente 

relacionadas a certa quantidade de matéria-prima, para acobertar o transporte de 

outro tanto proveniente de desmatamento ilegal – algo que está por trás inclusive 

do comércio desses papéis entre comerciantes de carvão21; etc. O funcionamento 

dessas técnicas foi descrito pelo Comerciante de carvão/Produtor rural 222: 

 

“Como não tem fiscal no meio do mato, a gente vai e constrói mais forno 
do que tá na licença e manda [vende] mais carvão. 
Ainda tem as nota que a gente compra. Porque tem vez que o motorista 
faz a viagem com a carga de carvão e não passa pelos guarda pra dar 
baixa e carimbar. Aí, quando ele volta, a gente já pega e manda outra 
carga com a mesma quantidade que tá na nota, aí se os guarda pegar 
ele apresenta a nota da carga antiga. 
Também com as nota, a gente sempre carrega o caminhão com mais 
peso, por exemplo, na nota tá 40 metro cúbico, aí a gente manda 60 
metro cúbico. 

                                                           
21 Quando perguntado aos comerciantes de carvão sobre a origem dessas guias florestais, 
nenhum soube explicar como eram conseguidas. Informaram apenas os nomes de quem as 
vendiam na cidade, porém esses “comerciantes de notas” se recusaram a dar qualquer 
informação a respeito do assunto. 
22 Comerciante de carvão/Produtor rural 2, entrevista conduzida pelo autor, Cândido Sales, BA, 21 
de janeiro de 2012. 
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Outra coisa que todo mundo faz é pegar nota de eucalipto legalizado, e 
mandar carvão nativo no lugar, ou então mandar metade de eucalipto e 
metade de carvão nativo, porque o carvão nativo é mais pesado e o 
preço de venda dele é mais alto porque ele rende mais”. 

 

A logística desse comércio clandestino entre comerciantes de carvão 

candidosalenses e siderúrgicas, redes de churrascarias e de supermercados do 

Sudeste é feita por caminhões e carretas, que operam principalmente durante as 

madrugadas, período em que há menor fiscalização nas estradas. Por isso, como 

demonstra a Foto 25, os veículos ficam estacionados às margens da BR-116 ou 

nas ruas da cidade aguardando esse horário para viajar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Para evitar a fiscalização nas estradas, um dos artifícios mais utilizados 

pelos comerciantes de carvão é viajar com carros utilitários à frente dos 

caminhões ou das carretas para verificar se há algum tipo de inspeção nos postos 

policiais. Caso essas inspeções estejam ocorrendo, os automóveis retornam para 

avisar aos caminhoneiros para pararem em algum posto de gasolina, povoado 

etc., até o fim das operações de fiscalização. Esse tipo de artifício já fez com que 

Foto 25: Caminhão carregado de carvão vegetal , clandestino, 
em Cândido Sales, aguardando a madrugada para seguir 
viagem , em virtude da menor fiscalização nas estradas nes se 
período. 
Fonte: João Ferreira Gomes Neto, Cândido Sales – BA, jan. 2011. 
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comerciantes de carvão perdessem a vida em acidentes nas estradas, como 

ocorrera recentemente com o Comerciante de Carvão 3, entrevistado durante a 

realização da pesquisa. 

Mesmo à noite e com o acompanhamento dos veículos durante o 

transporte, há fiscalizações que conseguem apreender cargas de carvão nativo 

clandestino através de operações especiais ou de denúncias, como o caso da 

carreta exposta na Foto 26, a qual, após uma denúncia anônima, fora parada e 

inspecionada pela Polícia Rodoviária Federal (PRF) durante viagem pela BR-116 

próxima ao município de Cândido Sales – BA. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Os Documentos 9 e 10 correspondem a apreensões e multas de órgãos de 

fiscalização a caminhões ou carretas que transportavam carvão vegetal com  

documentos fiscais ou ambientais inidôneos. Existe um lucrativo comércio de 

papéis relativos à exploração e produção legalizada da atividade carvoeira, 

transformados em instrumento de troca no circuito clandestino carvão vegetal–

Foto 26: Carreta com placa de Cândido Sales carregada de 
carvão vegetal sem Docu mento de Origem Florestal (DOF) 
apreendida durante a madrugada e retida no pátio da  Polícia 
Rodoviária Federal, em Vitória da Conquista – BA. 
Fonte: João Ferreira Gomes Neto, Vitória da Conquista – BA, out. 
2011. 
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ferro/aço, representando mais uma dimensão do processo de reprodução 

ampliada do capital. 
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Fonte: Comerciante de carvão/Produtor rural 3, Cândido Sales – BA, nov. 2010. 

Documento 9: Auto de infração expedido pela Secretaria de Esta do da Fazenda do 
Espírito Santo a caminhão transportando, com docume ntação indevida, carvão 

vegetal de origem do município de Cândido Sales – B A a guseira do Espírito Santo  
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Documento 10: Auto de infração expedido pelo Instituto Estadual  de Florestas 
de Minas Gerais a caminhão transportando clandestin amente, por meio do uso 

de autorização indevida, carvão vegetal de origem d o município de Cândido 
Sales – BA 

Fonte: Comerciante de carvão 4, Cândido Sales – BA, jul. 2011. 
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Como consequência da dialética da reestruturação produtiva capitalista, a 

manutenção ou crescimento da clandestinidade se, por um lado, coloca em risco 

a organização do Estado e a lucratividade das empresas, por outro, se torna 

funcional à própria lógica do sistema quando legitima a superexploração para 

extração de mais-valia. Quando trata de algumas das consequências da 

reestruturação produtiva, Vasapollo (2005, p. 28) é incisivo: 

 

[...] definitivamente, não é a solução para aumentar os índices de 
ocupação. Ao contrário, é uma imposição à força de trabalho para que 
sejam aceitos salários reais mais baixos e em piores condições. É nesse 
contexto que estão sendo reforçadas as novas ofertas de trabalho, por 
meio do denominado mercado ilegal, no qual está sendo difundido o 
trabalho irregular, precário e sem garantias. 

 

Por conta do crescente nível de desemprego, a perda de direitos, o 

aumento da informalidade e o rebaixamento dos salários refletem diretamente na 

reprodução da força de trabalho, que, frequentemente, tem sua saúde e vida 

colocadas em risco em diversas atividades econômicas, como na de produção de 

carvão vegetal. Em seu processo metabólico, as crescentes investidas do capital 

sobre o mundo do trabalho agravam ainda mais a condição de existência dos 

trabalhadores porque: 

 

O capital pode extrair mais-valia além do limite determinado pela 
reprodução da força-de-trabalho, pagando aos trabalhadores salários 
insuficientes para a recomposição de suas forças físicas após a jornada 
de trabalho, ou após o pagamento do salário. Nesse caso, o salário 
pago, sendo insuficiente, compromete a sobrevivência do trabalhador 
e/ou dos membros de sua família, comprometendo a reprodução da 
mão-de-obra. Isso é possível, evidentemente, quando o excesso relativo 
de mão-de-obra torna o trabalhador substituível e descartável. 
(MARTINS, 1997, p.101). 

 

Além disso, a escassez de postos de emprego formal serve como elemento 

legitimador para a exploração indiscriminada de recursos naturais locais que 

abastecem primariamente cadeias produtivas consideradas “sustentáveis”, 

“modernas” e fundamentais para o “desenvolvimento”.  

Atualmente, a produção/reprodução ampliada do capital escamoteia, 

através de diversos discursos, a transformação em mercadoria dos sentidos, dos 
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significados, da materialidade e da subjetividade da relação trabalho-natureza. 

Dessa forma, a leitura crítica da dinâmica geográfica desse arranjo é ferramenta 

fundamental no desvendamento das estratégias capitalistas no que concerne ao 

comércio de carvão vegetal. 
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CAPÍTULO 4 
 

ESTADO, DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL E CAPITALISMO: 
(RE)TRANSFORMANDO NATUREZA E TRABALHADORES EM 

CINZAS 
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4.1 O papel do Estado no sistema capitalista 

 

 

Atualmente o Estado exerce uma centralidade na tutela da vida do homem 

como nunca antes visto em qualquer período histórico, por isso se faz 

fundamental explicar sua natureza e papel na organização e funcionamento da 

sociedade. Sobre esse ponto, Miliband (1972, p. 11) destaca: 

 

Mais do que em qualquer época anterior, os homens vivem hoje à 
sombra do Estado. Aquilo que eles pretendem obter individualmente ou 
em grupos, depende agora fundamentalmente da sanção e do apoio do 
Estado. Uma vez, porém, que tal sanção ou apoio não são aplicados 
indiscriminadamente, devem buscar influenciar e dar forma ao poder e 
ao objetivo do Estado, de maneira cada vez mais direta, ou tentar 
apropriá-los em conjunto. Os homens competem pela atenção do Estado 
ou pelo controle do mesmo e é contra o Estado que batem as ondas do 
conflito social. E ao Estado que os homens encontram, em escala cada 
vez maior, quando enfrentam outros homens. Eis, por que, como seres 
sociais, eles são também seres políticos, quer saibam ou não. 

 

Sobre a origem do Estado moderno, a argumentação será fundamentada 

no resgate feito por Moraes (2000). Segundo esse autor, a formatação estrutural 

do Estado moderno tem raiz no período das Revoluções Francesa e Americana, 

em que a nação era o corpo de cidadãos burgueses cuja soberania coletiva os 

constituía como um Estado concebido como sua expressão política, mas que só 

se tornara uma entidade social quando relacionada a uma determinada forma de 

Estado territorial moderno, o Estado-nação. 

O conceito moderno de nação pressupõe uma forma de legitimação política 

particular do uso do poder estatal manifestada na noção de soberania popular, a 

qual fora desenvolvida teoricamente no período da Revolução Francesa. 

Conforme essa concepção, o poder legítimo deve(ria) emanar do povo, sendo 

exercido em seu nome e sob seu consentimento por meio de uma espécie de 

contrato social. Ao colocar o povo como parte desse contrato, surge a 

obrigatoriedade de circunscrever a nação, consequentemente, seu espaço de 

manifestação e seus critérios de integração e identidade. 

Existem diversas teorias sobre a necessidade de existência dos 

fundamentos da ordem estatal. Entre as de maiores influências, destacam-se a de 
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Rousseau, que concebe a criação do Estado como uma necessidade de controle 

de uma sociedade que corrompe a bondade nata do homem; e a de Hobbes, para 

quem o homem é como “lobo do homem”, cuja existência do aparato estatal é 

fundamental para garantir a vida social. A propagação dessa necessidade do 

modelo nacional de organização social resulta no avanço do processo de divisão 

dos espaços terrestres na escala dos territórios nacionais, os quais têm por 

características principais a demarcação de suas fronteiras e o exercício de um 

poder estatal-nacional. “[...] Espaço, população e Estado compõem a relação 

fundante dos territórios nacionais, que constituem as unidades de gestão no 

mundo moderno [...]” (MORAES, 2000, p. 133). 

Há uma imbricada e crescente relação Estado-espaço, que, em sua forma 

moderna, quase monopoliza a organização espacial por meio da regulação de 

uso do solo, construção de infraestrutura e arrumação dos equipamentos sociais 

e produtivos, além de defender a soberania, conservar os fundos territoriais e 

consolidar e ampliar as fronteiras. Por isso, o entendimento do turbilhão de 

transformações econômicas, políticas e culturais do período atual passa pela 

confecção de teias de mediações e relações históricas nas quais o Estado 

funciona como o principal agente “modernizador” e planejador de produção do 

espaço: 

  

[...] estamos diante da produção do espaço pela sociedade e sob a égide 
do Estado essa produção ganha um caráter estratégico. O Estado 
regulador impõe as relações de produção enquanto dominação do 
espaço, imbricando espaços dominados/dominantes para assegurar a 
reprodução da sociedade. [...] o espaço é o lugar da planificação de uma 
lógica de crescimento sob a égide do Estado. (CARLOS, 2003, p. 182). 

 

Essa lógica de crescimento é hoje a do modo capitalista de produção, 

portanto o Estado, como uma das instituições (e a maior delas)23 representativas 

                                                           
23 Hoje, o poder estatal sobre a organização econômica e territorial encontra forte concorrência 
conforme Moraes (2000, p. 148-9): “Enfim, o Estado contemporâneo divide o seu poder sobre a 
direção da economia e a produção do território com agentes externos a seu âmbito de governo: 
agências supranacionais (FMI, Bird, etc), empresas transnacionais, operadoras financeiras. Tal 
situação problematiza a noção de soberania na atualidade. Contudo, há que também considerar o 
fato de que o poder estatal que está sendo restringido hoje refere-se a um universo de atuação 
muito mais amplo do que o coberto por tal instituição no passado. Ao longo do século XXI, ação do 
Estado espraiou-se por vários domínios da vida social, não conhecedores de regulação estatal 
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de uma sociedade desigualmente estratificada, ordena o espaço para atender 

prioritariamente aos interesses expansionistas internos e externos de acumulação 

da classe dominante da sociedade, com ação coercitiva de defesa da propriedade 

e controle sobre os meios de produção. O Estado é nesse sentido também 

produtor do território da luta de classes entre dominantes x dominados, em outras 

palavras, entre capital x trabalho. 

No livro O manifesto comunista, Marx e Engels (1996, p. 07) apontam o 

papel chave do Estado na sociedade capitalista: “O governo do Estado moderno 

não é senão um comitê para gerir os negócios comuns de toda a classe 

burguesa”, mais ainda, dirigir os negócios comuns da classe detentora dos meios 

de produção. O reflexo disso se verifica no reordenamento territorial do município 

de Cândido Sales com a eucaliptocultura fomentada pelo Programa Florestas 

para o Futuro, pois, na análise de seus objetivos definidos no Decreto Estadual nº 

7.396 de 04 de agosto de 1998, o foco central é a garantia de melhores condições 

de acumulação aos proprietários de terra e pessoas físicas e jurídicas que 

utilizam o carvão como matéria-prima para suas atividades fins, como 

churrascarias, siderúrgicas etc.: 

 

Art. 1º - Fica instituído o Programa Florestas para o Futuro, com os 
seguintes objetivos: 

[...] 

II. ampliar a oferta de madeira plantada, através do reflorestamento com 
espécies de rápido crescimento e valor econômico, para os 
consumidores de produtos florestais, prioritariamente os pequenos e 
médios; 

[...] 

III. melhorar a rentabilidade da propriedade rural, prioritariamente dos 
pequenos e médios produtores rurais; 

 

Em nenhum momento, existe a preocupação com a classe despossuída 

dos fatores de produção, ou seja, os trabalhadores envolvidos no plantio ou 

transformação do eucalipto em produto de venda (mercadoria), entre eles, em 

                                                                                                                                                                                

anteriormente. Assim, a atual corrosão de poder sucede a uma longa fase de crescimento 
ininterrupto da sua área de exercício, o qual inclusive justificou que vários autores nomeassem o 
período do após-guerra com a denominação de ‘capitalismo monopolista de Estado’”. 
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especial, o carvão vegetal. A única menção feita especificamente ao trabalho 

dentro dos objetivos do PFF está na redação do Art. 1º, inciso VIII: “ampliar a 

oferta de empregos, através da inserção das ativida des florestais na 

atividade produtiva rural” . Há uma centralidade na geração de emprego sem 

nenhuma abordagem a sua forma e conteúdo. Consequentemente, garantem-se a 

manutenção da troca nas relações de trabalho e a obstrução à perspectiva de 

autonomia do trabalhador, pois o subordina à mesma situação de pobreza que o 

obriga a ofertar sua força de trabalho dia após dia. 

Esse contexto faz parte da realidade de 60.000 carvoeiros no Brasil, os 

quais vivem e trabalham em condições subumanas e ganham um salário médio 

de R$ 5,00/dia24. Além disso, os carvoeiros até pouco tempo não eram 

reconhecidos pela Previdência Social como trabalhadores rurais, o que só lhes 

davam o direito ao benefício na forma de aposentadoria de amparo ao idoso a 

partir dos 65 anos, por invalidez ou mediante contribuição. Entretanto, esse 

entendimento mudou por força de recentes, mas ainda incipientes e conflitantes, 

jurisprudências que enquadraram os carvoeiros no grupo de atividades 

agrossilvipastoris. 

Mesmo assim, o registro trabalhista é uma situação ainda atípica no 

universo dos trabalhadores dessa categoria, a exemplo dos carvoeiros 

candidosalenses entrevistados que afirmaram nunca terem tido a carteira 

profissional assinada nesse tipo de emprego: 

 

Pergunta: Tem carteira de trabalho assinada? 

“Não, nunca assinam na carvoaria”. (Carvoeiro 2). 

“Não, nunca”. (Carvoeiro 325). 

 

Conforme mostrado no documentário Cruzando o Deserto Verde, o Brasil é 

único país que ainda usa carvão vegetal como matriz energética para a produção 

do ferro gusa em virtude do baixo custo de sua mão de obra, o qual se consegue 

                                                           
24 Cruzando o Deserto Verde. Direção de Ricardo de Sá. Produção de Alacyr Denaday, Daniela 
Meirelles, Geyse Silva e Marcelo Calazans. Brasil, 2002. Documentário, DVD (56 min.), son., 
color. 
25 Carvoeiro 3, entrevista conduzida pelo autor, Cândido Sales, BA, 25 de maço de 2011. 
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pela exploração indiscriminada das florestas nativas e pela superexploração do 

trabalho ou uso do trabalho infantil. Esse fato não tem prazo para encerrar, pois o 

Estado (re)cria as condições materiais para que as mesmas relações de 

exploração se reproduzam através de projetos, a exemplo do PFF, nos quais a 

natureza e o trabalho continuam a ser postos como mercadoria. Por isso, 

permanece atualizada a assertiva de Marx26: 

 

No mesmo passo em que o progresso da indústria moderna se 
desenvolveu e se ampliou, intensificou o antagonismo de classes entre o 
capital e o trabalho, o poder estatal assumiu mais e mais o caráter de 
poder nacional [e atualmente também internacional] do capital sobre o 
trabalho, de uma força pública organizada para a escravidão social, de 
um instrumento para o despotismo de classe. 

 

Porém, o Estado também age para combater as relações socioambientais 

negativas do sistema produtivo do carvão vegetal através de apreensões, 

processos, multas e operações policiais por órgãos de fiscalização municipais, 

estaduais e federais. Essas ações também têm rebatimentos em Cândido Sales, 

a exemplo das atuações do Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos 

Naturais Renováveis (IBAMA), mostrados na reportagem e no Quadro 4 adiantes: 

 

Sudoeste: IBAMA destrói 166 fornos ilegais de produ ção carvão 
vegetal 
 
Uma operação do IBAMA no Sudoeste do estado destruiu 166 fornos de 
produção de carvão ilegais entre os dias 14 e 23 de junho. Os municípios 
foram Encruzilhada, Cândido Sales, e Belo Campo. 
Durante a operação, a equipe impediu que continuassem seis 
desmatamentos ilegais com produção de carvão e apreendeu também 
um caminhão carregado com carvão vegetal nativo que não tinha o 
Documento de Origem Florestal (DOF). 
Ao todo, foram emitidas multas de 2 milhões e 458 mil reais referentes 
ao desmatamento de 348 hectares de Mata Atlântica. O coordenador de 
fiscalização do IBAMA em Vitória da Conquista, Ariosvaldo Antunes, diz 
que desde o início de junho foram impedidos a continuidade de 8 
desmatamentos com produção de carvão vegetal nativo. (TRIBUNA DA 
CONQUISTA, 01 de julho de 2010). 

                                                           
26 Apud Miliband (1972, p. 16). 
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Quadro 4: Autos de infração relacionados à produção  e/ou comercialização irregular de carvão vegetal n o município de 
Cândido Sales – BA, 2001-2009* 

Data do Auto  Valor da Multa  Descrição do Auto  Nº do Processo  

19/07/2001 R$         9.600,00 
Transportar 48 m³ de carvão vegetal no caminhão Mercedes Benz, placa JOL 0627, 
sem a cobertura de ATPF, contrariando a legislação em vigor. Coordenadas S 
15º29`58,3 e W 041º19`41,8. 

02006.001839/2001-20 

26/09/2001 R$         9.000,00 
Destruir (impedir) regeneração de floresta sem autorização do órgão competente, 30 
ha. 

02006.002436/2001-06 

24/07/2002 R$         5.000,00 
Transportar 50 m³ de carvão vegetal, oriundo da Bahia, no caminhão de placa GNS 
7874 – Divisa Alegre/MG com nota fiscal avulsa de nº 424026, sem autorização do 
órgão competente. Apreendido no ato da fiscalização conforme B. O. nº 129/02. 

02015.016867/2002-13 

24/07/2002 R$         5.000,00 
Transportar no veículo tipo caminhão placa GLB - 0360 CONTAGEM/MG com uma 
nota fiscal avulsa nº 424027, 50 m³ de carvão vegetal, sem ATPF. No ato da 
fiscalização não constava documento. 

02015.016866/2002-79 

03/10/2003 R$         8.600,00 
Transportar no caminhão Mercedes Benz de cor azul de placa JLD 5149, 43 m³ de 
carvão vegetal nativo sem ATPF do Ibama. Contrariando a legislação em vigor. 

02006.003703/2003-16 

08/10/2003 R$       27.800,00 
Explorar 139 ha no projeto de manejo florestal com a autorização vencida em 
06/06/2003. 

02006.003707/2003-02 

08/10/2003 R$  1.320.600,00 
Armazenar 6.603 m³ de carvão vegetal nativo proveniente do produto de manejo 
sustentando, produzido posteriormente a data do vencimento da autorização expedida 
pelo órgão ambiental competente (IBAMA). 

02006.003708/2003-49 

03/12/2003 R$         5.000,00 
Transportar 50 mdc de carvão vegetal, produto florestal no veículo (caminhão) tipo 
furgão da Vokswagem, de placa AJG 8084 - GOIOERE/PR, sem a cobertura de 
ATPF. 

02006.004278/2003-82 

23/12/2003 R$       45.000,00 
Provocar incêndio em 30 ha de mata (restos florestais) sem autorização do IBAMA. 
Coord. S 15º 18' 20.1" e W 041º 31' 25.4". 

02006.000162/2004-55 

25/10/2004 R$         1.500,00 
Danificar 0,3 ha (zero vírgula três hectares) de vegetação nativa mediante desmate, 
sem autorização. 

02009.003065/2004-94 

16/06/2004 R$         1.800,00 Explorar mata nativa 5,6103 ha sem ATPF. S 15° 03' 26.2" e W 41° 32' 51 .2". 02006.005435/2004-58 

02/04/2004 R$         4.480,00 
Transportar produtos florestais nativa carvão vegetal, 28 mdc sem a cobertura da 
ATPF. Obs.: veículo transportador: Mercedes Benz 1313 - vermelho placa GYS 5445 - 
Jaiba/MG. 

02006.001449/2004-01 

13/05/2004 R$         4.500,00 
Transportar no veiculo de placa GVK 0482 - Cândido Sales/BA 45 m³ de carvão 
vegetal nativo do cerrado, sem ATPF. 

02006.005674/2004-16 
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30/06/2004 R$         6.000,00 
Transportar 60 m³ de carvão vegetal nativo de cerrado sem ATPF, utilizando 
caminhão placa policial GVK 0640. S 16° 23' 56,3" e  W 39° 35' 16.1". 

02006.005661/2004-39 

15/07/2004 R$         6.000,00 
Transportar 60 m³ de carvão vegetal nativo de cerrado sem ATPF, no veículo de placa 
policial DEW 7734 - Cândido Sales/BA. S 16° 23' 56. 3" e W 39° 35' 16.1". 

02006.005664/2004-72 

15/07/2004 R$         6.000,00 
Transportar 60m³ de carvão vegetal nativo de cerrado sem ATPF, utilizando o veículo 
placa policial GVK 0654 - Águas Vermelhas/MG. S 16° 23' 56.3" e W 39° 35' 16.1". 

02006.005663/2004-28 

20/07/2004 R$         9.000,00 
Transportar 40 m³ de carvão vegetal nativo do cerrado, sem ATPF no veículo M. 
Benz/l 1313, de placa MYT - 1437. 

02006.005670/2004-20 

08/11/2004 R$       12.000,00 Transportando no veículo placa JOY 6436, 60 m³ de carvão vegetal nativo, sem 
cobertura de ATPF e sem autorização do IBAMA, contrariando a legislação em vigor. 

02006.006300/2004-18 

20/07/2004 R$       12.500,00 
Transportar 50 m³ de carvão vegetal nativo do cerrado, sem ATPF, no veiculo M. 
Benz/l 1313 de placa JMM 9039. S 16° 21' 14.6" e W 39° 34' 47.7". 

02006.005669/2004-03 

22/09/2004 R$       12.500,00 
Por transportar 50 m³ de carvão vegetal nativo, no veiculo de placa JMM - 9040, sem 
cobertura de ATPF a empresa estava usando a nota fiscal nº 000089, com 
preenchimento de eucalipto na tentativa de burlar a fiscalização do IBAMA. 

02006.006571/2004-65 

17/08/2004 R$       24.000,00 

Transportar 60 m³ de carvão de essências nativa, sem ATPF, com nota fiscal de 
carvão de eucalipto, no caminhão M. Benz 1620, placa HZR - 0330, de Adailton 
Santana Fraga. Obs.: O autuado evadiu-se do local, inclusive com a carga, após os 
procedimentos. 

02006.006171/2004-50 

05/08/2004 R$     125.000,00 
Vender 500 m³ de carvão de essências nativas, com nota fiscal de carvão de 
eucalipto, contrariando a legislação vigente. Notas fiscais: 
000280;000282;000288;000289;000291;000294;000305;000292; 000286; 000285. 

02006.006180/2004-41 

06/05/2005 R$         5.000,00 Transporte de carvão vegetal sem cobertura de ATPF. 02009.000808/2020-94 

18/10/2005 R$                  - 
Transportar 60 m³ de carvão vegetal nativo do cerrado, no veículo de placa policial 
HZJ - 0382. 

02006.002669/2005-24 

18/10/2005 R$                  - 
Transportar 50 m³ de carvão vegetal de cerrado, sem cobertura de ATPF, no 
caminhão M. Benz de placa JOS 6057 - Cândido Sales.  Nota fiscal avulsa 
1475282005 que originou AI 477313 D contra a Cia Siderúrgica Santa Bárbara. 

02006.002650/2005-88 

20/04/2005 R$             50,00 
Por funcionar sem inscrição no cadastro técnico federal, na categoria de produtor de 
carvão vegetal nativo. 

02006.001151/2005-73 

25/04/2005 R$             50,00 
Funcionar como produtor de carvão vegetal nativo sem inscrição no cadastro técnico 
federal, na categoria de pessoa física. 

02006.001152/2005-18 

09/03/2005 R$         1.500,00 
Danificar vegetação nativa mediante desmate de uma área de 0,2 ha (zero vírgula 
dois hectares) objeto de APP, sem autorização. 

02009.000536/2005-93 
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16/09/2005 R$         2.000,00 
Armazenar 10 m³ de carvão vegetal de madeira nativa e 10 m³ de lenha nativa sem 
cobertura de documento hábil. 

02009.001687/2005-69 

22/11/2005 R$         3.000,00 
Transportar 30 m³ de carvão vegetal nativo do cerrado sem cobertura de ATPF, no 
veículo placa policial GVK 0654. 

02006.003169/2005-18 

17/03/2005 R$         4.300,00 
Transportar produtos florestais nativos - 3m³ de carvão vegetal, sem a cobertura da 
ATPF. No veículo - caminhão M. Benz l1313 baú, placa BYB - 7341 - Jequié/BA. 

02006.000819/2005-65 

19/07/2005 R$         4.300,00 
Transportar produtos florestais nativo carvão vegetal 43 mdc,sem cobertura de ATPF. 
Obs.: Veículo Scania / t113, placa AVH 9500 e reboque placa IBQ 1240. 

02006.001976/2005-98 

12/04/2005 R$         5.000,00 Transporte de carvão vegetal sem licença. 02009.000605/2020-06 
15/07/2005 R$         5.000,00 Transporte de carvão vegetal sem licença válida. 02009.001551/2020-98 
18/07/2005 R$         5.000,00 Transporte de carvão vegetal nativo sem licença. 02009.001550/2020-43 

24/11/2005 R$         5.000,00 
Transportar, no veículo placa JOI 4324, 50 m³ de carvão vegetal nativo sem licença 
da autoridade competente. 

02006.003165/2005-21 

17/04/2005 R$         7.000,00 
Por transportar 70 mdc de carvão vegetal nativo sem apresentar cobertura de ATPF 
no ato da fiscalização, descumprindo a legislação vigente. 

02006.001162/2005-53 

18/05/2005 R$         7.500,00 Transporte de carvão de origem nativa sem licença válida. 02009.000873/2020-10 
21/03/2005 R$       12.000,00 Transporte de produto vegetal 30 mdc (carvão nativo) sem autorização. 02022.001446/2005-41 
05/10/2005 R$       12.000,00 Transporte de carvão vegetal sem licença válida. 02009.001829/2020-27 
18/01/2005 R$       12.500,00 Transporte de carvão vegetal sem autorização. 02009.000125/2005-06 
04/10/2005 R$       18.000,00 Transporte de carvão vegetal sem licença válida. 02009.001824/2020-02 

05/12/2005 R$       20.000,00 

Transportar 40 m³ de carvão vegetal de floresta nativa no veículo de placa KLP 2516 
sem cobertura de ATPF. O autuado estava com nota fiscal 1731512005 com 
preenchimento de eucalipto para enganar a fiscalização. 1731512005 Com 
preenchimento de eucalipto para enganar a fiscalização. 

02006.000602/2006-36 

23/03/2005 R$       27.500,00 
Transportar, no veículo de placa JOY 6558, 55 m³ de carvão vegetal nativo sem 
cobertura de ATPF. O autuado estava usando a nota fiscal de nº 004925, GCA-GC, e 
selo do IEF na respectiva N.F., km atual do velocímetro: 5610. 

02006.001286/2005-39 

09/06/2005 R$       30.000,00 Comercializar carvão vegetal sem licença válida. 02009.001209/2020-98 

01/08/2005 R$       30.000,00 
Por destruir 20 ha de vegetação caracterizada como floresta estacional decidual, 
inserida no bioma mata atlântica, objeto de especial preservação, sem autorização 
dos órgãos ambientais competentes, conforme laudo de vistoria e relatório. 

02006.001924/2005-11 

05/12/2005 R$       35.000,00 
Transportar no veículo de placa MET 8562 70 m³ de carvão vegetal de floresta nativa 
sem cobertura de ATPF. O autuado estava com nota fiscal 1731732005 com 
preenchimento de eucalipto para enganar a fiscalização. 

02006.003317/2005-96 
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18/01/2006 R$         4.000,00 
Transportar, no veículo de placa JOY 6568, 40 m³ de carvão vegetal nativo do cerrado 
sem apresentar ATPF no ato da fiscalização, conforme nota fiscal avulsa de nº 
0071822006. 

02006.000753/2006-94 

24/01/2006 R$         7.000,00 
Transportar, no caminhão placa JOY 6518 de Cândido Sales, 70 mdc de carvão 
vegetal de origem nativa sem a licença válida para o transporte, contrariando a 
legislação em vigor. 

02006.000635/2006-86 

27/01/2006 R$         5.000,00 Transportar 50 m³ de carvão nativo do cerrado sem autorização do órgão ambiental 
competente, contrariando a legislação em vigor. 

02006.000712/2006-06 

14/03/2006 R$       15.000,00 
Transportar 30m³ carvão vegetal/floresta nativa, veículo placa JOI-0626, s/cobertura 
de ATPF. Autuado estava com nota fiscal avulsa nº0331032006. 

02006.001191/2006-04 

16/06/2006 R$         6.000,00 
Transportar 20 mdc de carvão vegetal nativo sem ATPF ou carimbo eletrônico do 
estado, conforme a DRV emitido pela policia rodoviária federal datado em 15/06/2006. 

02006.001400/2006-10 

21/06/2006 R$       12.000,00 
Destruir uma área de 8 ha na Faz. Lagoa do Timóteo - município de Cândido 
Sales/BA. Sem a devida autorização. Coord. S 15º21´51.2“ e W 041º16´39.6“. 

02006.001439/2006-29 

23/10/2006 R$         8.000,00 Por transportar carvão vegetal sem autorização. 02015.011153/2006-42 
23/10/2006 R$         8.000,00 Por transportar carvão vegetal sem autorização. 02015.011151/2006-53 
23/10/2006 R$         8.000,00 Por transportar carvão vegetal sem autorização. 02015.011156/2006-86 
23/10/2006 R$         8.000,00 Por transportar carvão vegetal sem autorização. 02015.011160/2006-44 
23/10/2006 R$         8.000,00 Por transportar carvão vegetal sem autorização. 02015.011158/2006-75 
03/12/2008 R$         3.000,00 Elaborar relatório de atividades anuais falso nos sistemas oficiais de controle. 02006.000091/2009-03 

30/06/2008 R$         2.300,00 
Transportar 23,00 m³ carvão vegetal no veículo placa policial LBB 7991 sem licença 
ambiental DOF emitida pelo órgão do estado não apresentou no ato da fiscalização. 

02006.001243/2008-04 

17/07/2008 R$         7.000,00 
Transportar 35 mdc de carvão vegetal nativo no veículo placa NGU 6545-GO marca 
Mercedes Benz 1620, sem munir-se da licença outorgada pelo órgão competente, 
DOF, o qual constitui a autorização para o transporte da origem ao destino. 

02006.001296/2008-17 

21/10/2008 R$         7.500,00 Vender produtos florestais nativos, carvão vegetal, 25 mdc, sem a cobertura do DOF. 02006.001823/2008-93 

04/04/2008 R$         8.000,00 
Transportar produto florestal nativo - carvão vegetal - 40 mdc no veículo placa JRE 
0748 sem licença outogarda pelo órgão ambiental competente DOF. 

02006.000709/2008-46 

08/07/2008 R$       10.000,00 
Transportar 50 mdc de carvão vegetal, no veículo placa EDT 5894 - SP, sem munir-se 
da licença outorgada pelo órgão competente, a qual constitui autorização para 
transporte da origem ao destino DOF. 

02006.001229/2008-01 

24/07/2008 R$       12.000,00 
Transportar produtos florestais nativo, carvão vegetal, 40 mdc, no veiculo caminhão 
Mercedes Benz 1620 de placa policial - km 5555, sem cobertura do DOF. 02006.001247/2008-84 

21/10/2008 R$       21.000,00 Transportar produtos florestais nativo, carvão vegetal, 70 mdc, no veículo 02006.001824/2008-38 
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trat/caminhão/trator Scania/t112 hw4x2, placa MMU 5403, car/s. reboque/furgão, 
placa JLY-5477, sem a cobertura do DOF. 

03/12/2008 R$       64.800,00 
Receber para comercialização produtos florestais nativos, carvão vegetal, 216 mdc, 
sem a cobertura do DOF. 

02006.000033/2009-71 

04/05/2009 R$         2.000,00 
Utilizar moto-serras em floresta nativa, sem licença ou registro da autoridade 
competente, em número de 2. 

02006.000775/2009-05 

16/10/2009 R$         9.600,00 
Receber 32 MDC de carvão nativo, sem o Documento de Origem Florestal - DOF o 
qual constituem a autorização para o transporte da origem ao destino. 

02006.001603/2009-41 

14/01/2009 R$       10.500,00 

Transportar 35 mdc de carvão vegetal nativo no auto de placa BSG-9124 marca 
/modelo IMP/IVECO Fiat e 160 e 21, licença de Vinhedo-SP sem munir de documento 
de origem florestal - DOF, o qual constitui a autorização para transporte da origem ao 
destino. 

02006.000159/2009-46 

05/06/2009 R$       13.800,00 
Transportar carvão vegetal nativo, 46 mdc, no veículo tipo TRA/C trator, placa MFO - 
2282 sem a cobertura do DOF (documento de origem florestal). 

02006.000931/2009-20 

17/03/2009 R$       14.000,00 
Vender 40m³ (quarenta metros cúbicos)de carvão vegetal, nativo do cerrado, sem 
licença válida para todo o tempo da viagem, outorgada pela autoridade competente. 

02006.000752/2006-40 

16/10/2009 R$       20.100,00 
Receber para fins comerciais 67 mdc de carvão vegetal nativo, sem o documento de 
origem florestal, o qual constitui a autorização da origem ao destino. 

02006.001602/2009-04 

08/05/2009 R$       21.000,00 
Transportar 70 mdc de carvão vegetal nativo do auto de placa JTD 0913,marca  
modelo Scania /T112 H sem munice do DOF, o qual constitui autorização para 
transporte da origem ao destino. 

02006.000767/2009-51 

11/05/2009 R$       25.000,00 
Destruir 4,1621 ha de vegetação nativa associado ao bioma da Mata Atlântica, no 
estágio médio de regeneração,sem autorização dos órgãos ambientais competentes. 

02006.000774/2009-52 

22/07/2009 R$       27.000,00 
Transportar carvão vegetal nativo, 90 (noventa) MDC, no veículo tipo tra/c. trator, 
placa MPL1575, Chassi 9BM388054RB037220, CAR/S. reboque/r. aberta, placa 
MPQ0620, chassi 9A9E12430SSAC6298, sem a cobertura do DOF. 

02006.001225/2009-03 

23/07/2009 R$       27.000,00 
Vender 90 mdc de carvão vegetal nativo através da nota fiscal nº 1677 de 25.05.09, 
sem a cobertura do DOF (documento de origem florestal). 

02006.001350/2009-13 
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23/10/2009 R$       60.500,00 
Destruir 10,8908 hectares da mata nativa em estágio inicial de regeneração estacional 
semidecidual do bioma de mata atlântica, sem autorização do órgão competente. 

02006.001689/2009-10 

26/10/2009 R$       84.000,00 
Destruir 11,3990 hectares de vegetação nativa secundária, caracterizada como 
floresta estacional semi-decidual, inserida no bioma mata atlântica, no estágio médio 
de regeneração, sem autorização do órgão ambiental competente. 

02006.001684/2009-89 

09/06/2009 R$     105.000,00 
Destruir 14,87 ha de vegetação nativa, no estágio médio de regeneração do bioma 
Mata Atlântica sem autorização dos órgãos ambientais competentes. “Projeto 
Reforma Agrária“. 

02006.001038/2009-11 

04/05/2009 R$     155.000,00 
Destruir 30,647 ha de vegetação nativa secundária, em estágio médio de 
regeneração, do bioma Mata Atlântica, na Fazenda Serra Azul, no município de 
Cândido Sales – BA, sem autorização do órgão ambiental competente. 

02006.000778/2009-31 

16/11/2009 R$     301.000,00 

Destruir 42,0039 hectares de floresta nativa no bioma associado de mata atlântica em 
estágio médio de regeneração, sem autorização ou licença da autoridade ambiental 
competente. Coord. Geográficas 15º20'23"S 041º15'24"W, 15º28'48"S 041º14'48"W, 
15º20'52"S. 

02006.001838/2009-32 

Fonte: IBAMA, Escritório Regional de Vitória da Conquista – BA, Maio 2010. 
*Não foram fornecidos dados sobre o ano de 2007. 
Org.: João Ferreira Gomes Neto. 
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O Quadro 4 mostra que a maior parte das ações de fiscalização dos órgãos 

do Estado se concentra no transporte do carvão vegetal produzido; dessa forma, 

o combate às causas do desmatamento e à superexploração do trabalho nas 

carvoarias permanece praticamente do mesmo modo. 

A dialética do metabolismo societal é refletida na atuação contraditória do 

Estado apresentada sob uma dupla natureza e sob um duplo caráter. A esse 

respeito, usaremos como base a abordagem de Sílvio Maranhão (1984), segundo 

o qual o Estado é simultânea e dialeticamente conteúdo e forma, é instrumento de 

classe e é mediador de conflitos sociais. 

Aparece como conteúdo na medida em que representa uma correlação, 

dinâmica e mutável, de forças sociais. É a objetivação das lutas de classes que se 

enfrentam, se realinham, se associam e se separam. Ao mesmo tempo, o Estado 

é também forma, quando esse processo de luta se corporifica e se concretiza em 

um aparato institucional. Em resumo, na medida em que vão se compondo as 

várias instituições de Governo27 em seu sentido mais genérico: Executivo, 

Legislativo e o Judiciário. 

De outro modo, o duplo caráter estatal aparece na sua condição de 

instrumento de classe e de mediador de conflitos. O Estado é basicamente uma 

relação social de dominação dada através das instituições que habitualmente 

usufruem do monopólio dos instrumentos de coerção dentro de um território 

definido, garantindo um sistema que articula de modo desigual os componentes 

da sociedade civil, se revelando dessa forma em sua face de instrumento de 

classe sobre o espaço. No entanto, quando essas instituições são aceitas como 

possuidoras de um “direito legítimo” de imposição social, o Estado aparece na 

condição de mediador de conflitos sociais. 

As atuações contraditórias do aparelho estatal podem ser observadas 

                                                           
27 Moraes (2000, p. 142-143) explica a distinção entre Estado e Governo: “O Estado é uma 
instituição estável que, nas formas de governo democráticas, expressa (ou melhor, objetiva) o 
contrato social legitimador da sociabilidade reinante. É dotado de uma materialidade física que 
abriga uma estrutura operacional que permite a execução de funções diretivas e executivas 
necessárias à reprodução da sociedade [atualmente a capitalista]. Nesse sentido, o Estado é um 
aparato de ação com uma capacidade de funcionamento diretamente assentada sobre seu poder 
(legal e efetivo) de intervenção da vida social. Já o governo é um elemento transitório e variável, 
que realiza um direcionamento conjuntural da atuação estatal, imprimindo uma lógica particular às 
operações de seu aparato. Nesse sentido, o governo atua através de estratégias, programas e 
políticas, direcionados segundo seus interesses e princípios programáticos [...]”. 
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objetivamente no trato da questão da preservação e manutenção da qualidade 

ambiental e de distribuição de equipamentos, infraestrutura, aparato legal e 

financerização para “abertura” de áreas pouco ocupadas ou de fundos territoriais 

para produção/reprodução ampliada do capital. Sobre isso, 

 

Cabe assinalar um paradoxo presente na ação estatal em face dessa 
matéria: trata-se do fato de, na periferia, o Estado aparecer ao mesmo 
tempo como o responsável pela manutenção da qualidade ambiental e 
como o maior agente impactante nos danos ao meio ambiente. Assim, é 
sua responsabilidade gerir a política ambiental, porém simultaneamente 
lhe cabe ‘abrir’ o território e dotá-lo de meios de ocupação. Tal 
duplicidade de funções – antípodas se pensadas fora  do paradigma 
da sustentabilidade – não raro se expressa em certa  esquizofrenia 
da ação governamental [...]. Obviamente, o grau dessa ambigüidade e 
a definição do lado para qual penderá a atuação estatal varia bastante 
de país a país, dependendo de uma conjuminância de fatores como: o 
nível de consciência ambiental existente, o espaço de participação social 
vigente, e o grau de democratização alcançado no trato da coisa pública, 
entre outros. (MORAES, 2000, p. 153, grifo nosso). 

 

Assim, o Estado é o reflexo da própria sociedade, embora em suas formas 

institucionais concretas ele pareça e discurse estar acima da sociedade, o que 

dificulta o desvelar do seu real objetivo:  

 

O Estado moderno, não importa qual seja a sua forma, é essencialmente 
uma máquina capitalista, o Estado dos capitalistas, o protótipo ideal do 
capital [...] uma organização [...] com a finalidade de manter pela força as 
classes exploradas em condições de opressão correspondentes àquele 
determinado modo de produção (escravidão, servidão, assalariado). 
(ENGELS, 1987 apud MILIBAND, 1972, p. 16-7). 

 

Quanto mais se complexiza a sociedade capitalista, maior a atuação do 

Estado na administração das atividades de reprodução do sistema produtivo por 

meio da avocação de tarefas para garantir as condições e os insumos 

necessários ao seu funcionamento – vide as ações desenvolvidas pelos países 

ricos diante da crise econômica contemporânea. Dessa forma, diversas funções 

vão sendo agregadas ao aparelho estatal, algumas das quais levam esse 

organismo de um agente político provedor e garantidor das condições gerais da 

produção no século XIX a um agente econômico de investimento direto e gestor 

do “capital estatal”: 
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Esse alargamento do universo de atuação estatal, que de agente político 
começa a atuar também diretamente como um agente econômico, tem 
como marco temporal a grande crise de 1929, pois foi nas tentativas de 
ultrapassá-la que se desenharam as novas funções do Estado. 
Inicialmente pela atividade planejadora, que passa a ser exercitada nos 
diversos setores da vida social, e que advém da construção da 
incapacidade de auto-regulação do mercado em economias complexas. 
Em segundo lugar, pelo uso da “dívida pública” como mecanismo de 
alavancagem da economia [...]. E em terceiro lugar pela ação estatal 
direta no mundo da produção e das finanças, onde atua como um agente 
privado dotado de alto poder financeiro. (MORAES, 2000, p. 145). 

 

Por conta da escassez de infraestrutura e capitais, a ação do Estado torna-

se ainda mais destacada nos países periféricos, especialmente quando atua 

como intermediário entre a influência de forças externas e forças locais onde elas 

se repercutem por conta da sua interferência ativa, modificando a direção e, em 

certos momentos, a natureza desses rebatimentos (SANTOS, 1980, p. 182-3). 

Nos países periféricos, as contradições muitas vezes existentes entre as 

demandas sociais e os objetivos de preservação ambiental acirram-se ainda mais, 

pois a condição periférica implica em grandes desigualdades sociais e num 

contexto assinalado por traços pré-modernos que convivem com elementos da 

globalização excludente. Trata-se de sociedades altamente fracionadas, nas 

quais os estratos mais pobres vivem à margem dos serviços (e dos direitos) 

básicos da cidadania, portanto constituem um universo de demandas 

acumuladas, onde a capacidade de intervenção do poder público encontra-se 

sempre abaixo do necessário para sanar a difícil condição social. Entre as 

pressões suscitadas por tal situação, salientam-se as exercidas diretamente sobre 

o ambiente, seja nas fronteiras de povoamento, seja nas reservas de áreas já 

ocupadas: 

 

Assim, além da pressão advinda da exploração do capital, os países do 
Terceiro Mundo conhecem fluxos “espontâneos” (sem estímulo e 
controle estatal) de grande intensidade, que modelam o uso do solo nas 
diversas localidades de seus territórios. [...] Desse modo, tem-se 
estruturalmente uma situação onde demandas sociais legítimas podem 
se contrapor às metas de preservação e conservação do meio ambiente, 
gerando outra classe de conflitos que o Estado também deve mediar. 
Trata-se, portanto, de mais um ator atuante no processo de formação 
territorial nas periferias [...]. (MORAES, 2000, p. 154). 
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A atuação dos estímulos externos contemporâneos se destaca atualmente 

na exigência, principalmente de mercados de países considerados 

“desenvolvidos”, de práticas sustentáveis em atividades produtivas. A produção 

de aço para exportação é uma das atividades nas quais o uso dessas práticas 

ganha força, o que se verifica, por exemplo, na política das empresas associadas 

ao Instituto Aço Brasil de elaborar anualmente um Relatório de Sustentabilidade 

para divulgar a “responsabilidade” dessas organizações para com a sociedade e o 

meio ambiente. 

Esse ponto é abordado no Relatório de Sustentabilidade do IAB (2009), 

segundo o qual sua missão organizacional é “prover com eficácia o 

abastecimento interno de produtos siderúrgicos, bem como participar, de forma 

permanente, do comércio mundial de aço, contribuindo para o desenvolvimento 

sustentável e o bem-estar social do País” (ibidem, p. 10). Essa posição em defesa 

do Desenvolvimento Sustentável em suas atividades se torna imprescindível para 

a indústria do aço porque há uma necessidade do setor em ter livre acesso ao 

mercado internacional, uma vez que mais de 30% da produção nacional é 

exportada. Além disso, grupos financeiros também fazem a consideração e 

avaliação dos riscos e oportunidades decorrentes das mudanças climáticas, 

gerando créditos de carbono que podem ser alavancados pelas organizações do 

segmento através dos chamados Mecanismos de Desenvolvimento Limpo 

(MDL)28. Inclusive, a comercialização desses créditos é uma realidade nesse 

segmento, consoante informação do próprio Relatório no seguinte trecho: “uma 

das empresas [associadas ao IAB] já comercializou seus certificados com um 

banco europeu” (p. 55). 

Entretanto, no caso da devastação das florestas brasileiras, as empresas 

de siderurgia e de papel e celulose são as principais motivadoras 

contemporâneas desse fato, as quais demandaram, somente no ano de 2007, 

mais de 365 e 420 milhões de árvores29, respectivamente. É importante ressaltar 

                                                           
28 Segundo o IAB (2009, p. 55-6), “para o desenvolvimento de MDLs, são levadas em conta as 
oportunidades tecnológicas que utilizam matérias-primas renováveis, reaproveitamento de energia 
dos gases gerados nos processos, fortalecimento da imagem e aumento do market share por 
consequência de ações desse tipo”. 
29 Cálculo baseado em dados fornecidos pela Associação Mineira de Silvicultura e nos parâmetros 
do Ministério do Meio Ambiente (MMA), os quais indicam que para produzir apenas uma tonelada 
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que, segundo a Associação Mineira de Silvicultura (AMS), praticamente metade 

do carvão vegetal utilizado pelas siderúrgicas é originária de mata nativa, 

conforme se vê no Quadro 5. 

 

Quadro 5: Origem do carvão vegetal consumido por si derúrgicas (1.000 
mdc) – BRASIL 

ANO ORIGEM NATIVA % ORIGEM FLORESTAS PLANTADAS % TOTAL 
1976 14.044,1 90,6 1.455,9 9,4 15.500 
1977 13.648,1 89,5 1.601,9 10,5 15.250 
1978 13.317,4 87,9 1.832,6 12,1 15.150 
1979 15.116 87,4 2.184 12,6 17.300 
1980 16.866,5 85,9 2.777,5 14,1 19.644 
1981 15.576 81,0 3.654 19,0 19.230 
1982 14.929 80,0 3.732 20,0 18.661 
1983 18.423 81,8 4.087 18,2 22.510 
1984 24.597 83,1 5.010 16,9 29.607 
1985 26.085 82,6 5.501 17,4 31.586 
1986 29.049 82,7 6.065 17,3 35.114 
1987 27.725 80,7 6.624 19,3 34.349 
1988 28.563 78,0 8.056 22,0 36.619 
1989 31.900 71,2 12.903 28,8 44.803 
1990 24.355 66,0 12.547 34,0 36.902 
1991 17.876 57,7 13.102 42,3 30.978 
1992 17.826 61,1 11.351 38,9 29.177 
1993 17.923 56,5 13.777 43,5 31.700 
1994 15.180 46,0 17.820 54,0 33.000 
1995 14.920 48,0 16.164 52,0 31.084 
1996 7.800 30,0 18.200 70,0 26.000 
1997 5.800 24,6 17.800 75,4 23.600 
1998 8.600 32,6 17.800 67,4 26.400 
1999 8.070 30,5 18.380 69,5 26.450 
2000 7.500 29,5 17.900 70,5 25.400 
2001 9.115 34,8 17.105 65,2 26.220 
2002 9.793 36,5 17.027 63,5 26.820 
2003 12.216 41,8 16.986 58,2 29.202 
2004 19.490 52,8 17.430 47,2 36.920 
2005 18.862,3 49,6 19.188,8 50,4 38.051,1 
2006 17.189 48,9 17.936 51,1 35.125 
2007 17.653 48,0 19.125 52,0 36.778 
2008 15.630,1 47,4 17.339,1 52,6 32.969,2 
Fontes: IEF (MG) – ASICA – ABRAFE – AMS – SINDIFER – IDAF-ES – Empresas, consultado 
em maio de 2011. 

 

 
                                                                                                                                                                                

de carvão ou de papel e celulose são necessárias, respectivamente, 48 ou 20 árvores 
provenientes de plantios comerciais. 
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Como se percebe, mesmo com o aumento do uso de madeira de florestas 

plantadas na produção siderúrgica, nos últimos anos essa participação está 

diminuindo. Além disso, a evidente existência de um intenso comércio ilegal, à 

margem do controle do Estado, torna questionável qualquer afirmação mais 

assertiva sobre a realidade desse percentual. 

As principais organizações do setor de ferro e aço consumidores dessas 

florestas, conforme números do Quadro 6, são as maiores beneficiadas por essa 

conjuntura porque tem nelas a fonte de matéria-prima para funcionar e acumular. 

Para a manutenção dessa situação, essas organizações (re)criam mecanismos 

sustentáveis de gestão dos recursos florestais, como o controle no acesso da 

população às áreas de mata nativa; programas de fomento florestal para 

aumentar a oferta de insumos e diminuir seus custos; entre outros. 
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Quadro 6: Evolução do consumo de carvão vegetal por  diversos segmentos 
industriais (1.000 mdc) – BRASIL 

ANO INTEGRADAS FERRO GUSA FERRO LIGAS OUTROS (¹) TOTAL 
1985 9.800 13.900 2.600 5.300 31.600 
1986 10.600 16.200 2.800 5.500 35.100 
1987 11.400 15.400 2.800 4.700 34.300 
1988 11.300 16.400 3.400 5.500 36.600 
1989 11.700 21.300 4.100 7.700 44.800 
1990 9.400 18.600 3.100 5.800 36.900 
1991 7.800 14.900 3.000 5.200 30.900 
1992 6.700 14.000 2.900 5.500 29.100 
1993 8.000 15.300 3.100 5.300 31.700 
1994 7.900 17.300 2.700 5.100 33.000 
1995 7.600 15.100 2.900 5.200 30.800 
1996 5.200 13.000 2.900 4.900 26.000 
1997 4.500 14.300 1.200 3.600 23.600 
1998 4.400 17.800 1.300 2.900 26.400 
1999 4.200 18.300 1.400 3.000 26.900 
2000 3.750 16.400 2.250 3.000 25.400 
2001 3.900 17.580 2.800 1.940 26.220 
2002 3.681 18.032 2.874 2.233 26.820 
2003 3.383 20.220 3.164 2.433 29.200 
2004 3.984 27.590 3.002 2.344 36.920 
2005 4.628 27.817 3.191 2.415 38.051 
2006 4.579 25.116 3.091 2.339 35.125 
2007 5.527 25.706 3.097 2.448 36.778 
2008 5991(²) 23.826,4 3.152 - 32.969,4 

Fontes: AMS/IEF/SINDIFER/ABRAFE/IDAF-ES, consultado em maio de 2011. 
(¹) Outros - Cimento, metais primários, tubos de ferro nodular, doméstico, forjas, artesanais e 
outros. 
(²) A partir de 2008, o carvão vegetal consumido na produção de tubos de ferro nodular está 
incluído no consumo das empresas integradas. 

 

 

É pela necessidade de perpetuação ou combinação desse quadro para 

produção/reprodução ampliada do capital no ramo da siderurgia e em outros 

dependentes do carvão vegetal produzido legalmente e clandestinamente, como 

churrascarias, supermercados etc., que se questiona a real mudança de filosofia 

na prática de políticas, programas ou projetos ditos sustentáveis. 
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4.2 Reflorestamento e desenvolvimento sustentável: do discurso da 
negação à prática da manutenção 

 

 

Cipó caboclo tá subindo na virola 
Chegou a hora do pinheiro balançar 
Sentir o cheiro do mato da imburana 

Descansar morrer de sono na sombra da barriguda 
De nada vale tanto esforço do meu canto 

Pra nosso espanto tanta mata haja vão matar 
Tal mata Atlântica e a próxima Amazônica 
Arvoredos seculares impossível replantar 

(...) 

(Música: Matança, Composição: Jatobá) 

 

 

Em virtude dos próprios limites dos recursos naturais, o sistema produtivo 

não pode ser sustentado por um crescimento infinito. Isso gera uma contradição 

sem solução para o arranjo capitalista, cujo princípio da auto-realização ampliada 

sustenta sua existência e expansão. Desse modo, exige-se uma limitação da 

produção voltada para o mercado, cujo significado é um limite para a própria 

apropriação da natureza e da propriedade. Sobre isso, Mészáros (2002) aponta 

três problemas estruturais do sistema capitalista: o primeiro é a destruição do 

trabalho vivo, o que tem por consequência a diminuição do consumo; o segundo é 

a aceleração do consumo das classes que podem efetivá-lo, por isso utiliza-se da 

produção destrutiva e destruição criativa através da obsolescência programada; 

terceiro, em virtude da aceleração do consumo, tem-se a exaustão dos recursos 

naturais, consequentemente, escassez para abastecer a produção e reiniciar o 

ciclo capitalista de produção. 

É como resultado dessa dialética que o neoliberalismo propõe, como 

solução estratégica de crescimento econômico, o modelo sustentável de 

desenvolvimento. Sob o manto ideológico da existência de um capital natural, 

social, cultural e humano levado em consideração nas políticas de 

desenvolvimento elaboradas e implementadas sob o tripé equidade social, 

viabilidade econômica e adequabilidade ambiental, retira-se da discussão o 

metabolismo do capital estruturado no trabalho como mercadoria e na 



137 
 

 

 

intensificação da produção pela apropriação privada dos recursos naturais, não 

obstante esses recursos naturais muitas vezes já serem escassos, como no caso 

da Mata Atlântica utilizada na produção de carvão vegetal em Cândido Sales – 

BA. 

Segundo Conceição (2004), negando os limites do crescimento, anuncia-se 

a reintegração do homem à natureza, mas, dentro das amarras da racionalidade 

do capital, geram-se novas formas de apropriação dos recursos naturais. O 

plantio de árvores comerciais – eucalipto, pinus etc. – é um exemplo concreto. Há 

o deslocamento do eixo da problemática da dimensão do real que impulsiona a 

relação Estado-capital e trabalho para o simulacro da imensurável busca do lucro, 

não enfrentando o descontrole do sistema de produção de mercadorias. O 

ecologismo tornou-se o desvio dos problemas sociais e políticos. Em um discurso 

ideológico e de difícil contestação, baseia-se a necessidade da inclusão, 

compreendida na dimensão geográfica da gestão local, regional e, principalmente, 

na relação campo-cidade. 

A retórica do desenvolvimento sustentável é estrategicamente posta para 

desviar o foco da crise capitalista do âmbito da luta de classes para o da crise 

ambiental. Entretanto, o próprio modelo de desenvolvimento sustentável se coloca 

como inadequado ao propor a resolução de problemas causados pela estrutura 

social e econômica sem indagar as diferentes formas históricas de apropriação 

dos recursos naturais: 

 

A leitura que tem sido feita sobre a crise ambiental, tendo como 
categoria de análise o “meio ambiente”, subtrai dessa discussão as 
relações sociais historicamente produzidas, perdendo do contexto a 
categoria totalidade, na referência dialética: homem versus natureza. 
(CONCEIÇÃO, 2004, p. 79). 

 

Esse projeto de desenvolvimento não traz no seu bojo questionamentos 

referentes às formas de apropriação da natureza pelo capitalismo. A negação da 

competição e do lucro crescente e imediato, em essência, não abre a 

possibilidade de superação desse arranjo social, cujo resultado é o aumento 

intensivo da pobreza e da concentração de riquezas (terra, renda, capital) em 

todo o mundo, como apontam os seguintes dados: as 225 pessoas mais 
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abastadas possuem patrimônio equivalente a 2,5 bilhões de habitantes; 48% das 

maiores empresas são estadunidenses; 1,2 bilhão de pessoas vive com US$ 1,00 

ao dia; 3 bilhões de pessoas vivem com US$ 3,00 ao dia; em 1960, 20% dos mais 

ricos ganhavam 3 vezes mais que os 20% mais pobres, em 1990 essa proporção 

passou para 60 vezes e, em 1997, saltou para 74 vezes; quase 60% dos 

habitantes do planeta vivem nas áreas rurais, sendo que nessas áreas se 

concentram 70% da pobreza mundial, onde 800 milhões de pessoas passam 

fome30 (THOMAZ JÚNIOR, 2006b). 

Um agravante desse processo é que todas as políticas públicas sociais e 

econômicas, na escala planetária, incluindo as de “desenvolvimento sustentável”, 

são elaboradas na perspectiva de manter ou agravar as desigualdades. O fim do 

Estado de bem-estar social, o recrudescimento do desemprego e da fome, o 

aumento da cultura do consumo31 etc. não são interrogados pelos defensores do 

desenvolvimento sustentável. Ao contrário, faz-se referência a uma unidade 

mundial, tornando secundárias as diferenças existentes na realidade, como se os 

problemas ambientais afetassem a todos igualmente (FERNANDES, 2002). No 

caso da produção de carvão vegetal, seria admitir que, para o carvoeiro, o qual 

retira das matas o salário para reprodução familiar, a extinção das florestas ou a 

restrição a seu uso impactasse objetivamente do mesmo modo que para o 

comerciante de carvão, para o qual as matas são fonte de acúmulo de riqueza. 

Essa perspectiva simplória do movimento pela sustentabilidade do 

desenvolvimento não considera o social e o ecológico como duas dimensões 

intrinsecamente relacionadas a partir da modernidade nem a apropriação 

diferenciada do meio ambiente como a dimensão da reprodução de desigualdade 

entre os homens. De encontro a ela, a teoria crítica possibilita analisar a 

construção/desconstrução/reconstrução da concepção de natureza e sua 

                                                           
30 Informativos divulgados pela Organização Internacional do Trabalho (OIT), 2004 e 2005; e pelo 
encarte do Le Monde Diplomatique, na Espanha, 2004. 
31 No período político e econômico brasileiro, sobretudo durante o “governo Lula”, o termômetro 
que mede um suposto desenvolvimento desta nação está no aumento do consumo por todos os 
estratos sociais, com destaque as classes mais baixas. Este aumento do consumo esta fundando 
na ampliação do acesso ao crédito proveniente do apoio estatal ou do capital privado. Outras 
dimensões do que se poderia entender como desenvolvimento ficam fora desse eixo de propulsão 
das classes baixas no mercado. Saúde, educação, lazer, justiça, participação etc. são 
secundarizados no ideal de cidadão do Brasil contemporâneo.  



139 
 

 

 

(re)apropriação no tempo histórico: 

 

A teoria crítica possibilita observar a dimensão histórica da concepção da 
natureza como condição da existência humana, portanto, possibilidade 
de uso à medida que os homens retiram suas condições de vida, 
estabelecendo relações definidoras de dependência. 
A sociedade não é imediatamente natureza, mas processo de 
metabolismo com a natureza através da razão. [...] O equilíbrio homem - 
natureza se define na forma racional da sua dominação pelo trabalho, da 
técnica e da ciência, o que implica compreender o processo 
sociometabólico da natureza no resultado das relações entre os homens. 
(MARX e ENGELS, 1987 apud CONCEIÇÃO, 2004, p. 79-80). 

 

Para discutir a ideia do poder do homem sobre a natureza e o projeto de 

desenvolvimento estruturado nessa perspectiva, fundamenta-se na abordagem 

feita por Conceição (2004), segundo a qual a dominação do homem sobre o 

mundo natural, sustentada nas concepções aristotélica, estoica e cristã sob a 

ideologia do poder, permitiu a conquista do espaço mundo, que foi estabelecida 

em acentuadas desigualdades na divisão sócio-territorial do trabalho, resultando 

no paradigma da modernidade: a exploração intensiva dos recursos naturais 

como meio e fim da felicidade humana. 

Citando Conceição (2004), perfilhando do pensamento de Walter 

Benjamim, o projeto iluminista burguês se baseia na lógica da “destruição criativa” 

como condição central da modernidade, destruindo a unidade entre o homem e a 

natureza. Cria-se uma ilusão do progresso ilimitado e crescente que resulta 

necessariamente na dominação contínua da natureza. Dessa forma, todo o 

percurso da acumulação capitalista se justifica no direito intocável do uso dos 

recursos naturais para criação de valores de troca. 

Somente na década de 70 do século passado é que começam as críticas 

ambientais mais veementes ao modelo de desenvolvimento implantado pela 

economia industrial. As primeiras surgem em 1972, com o lançamento, pelo Clube 

de Roma, do Relatório intitulado Os Limites do Crescimento, no qual se 

demonstrou que os recursos naturais se tornariam escassos em virtude da 

pressão exercida pela perspectiva de aumento da demanda por eles. A 

sustentabilidade passa a ser posta como imprescindível diante do cenário 

ambiental em crise. 



140 
 

 

 

Imediatamente nascem movimentos contrários à proposta da 

sustentabilidade ecológica em defesa do desenvolvimento industrial de mercado. 

Por conta da inviabilidade de interesses, no final dos anos 1980 surge uma nova 

proposição cujo núcleo não é mais a questão ecológica, mas os limites do 

crescimento econômico face à degradação ambiental, o chamado 

desenvolvimento sustentável. Essa expressão foi apresentada em 1987 pela 

Comissão Mundial sobre o Meio Ambiente e Desenvolvimento, no Relatório 

denominado Nosso Futuro Comum, ou, como também ficou conhecido, Relatório 

Brundtland. Segundo esse documento, o desenvolvimento sustentável é aquele 

que atende às necessidades do presente sem comprometer a possibilidade das 

gerações futuras de atenderem às suas próprias necessidades. 

Como explicita Fernandes (2002, p. 251): 

 

Na formulação do conceito de Desenvolvimento Sustentável, na forma 
como está posta no Relatório Brundtland, se opera a lógica do 
pragmatismo, como nos processos gerenciais quaisquer. Assim sendo, o 
conceito se configura como uma proposta de um conjunto de políticas 
capazes de proporcionar um processo de racionalização e de 
gerenciamento dos ecossistemas, visando ao aumento de sua 
capacidade de rendimentos em relação ao modelo industrial de 
produção. 

 

Dessa forma, não se está diante de um novo estilo ou modelo de 

desenvolvimento como muitas vezes se anuncia. Ao contrário, 

 

Como temos visto, a preocupação central da política ambiental global, 
sob a égide do conceito de Desenvolvimento Sustentável, tem sido a de 
assegurar a gestão intergeracional dos principais ecossistemas, com o 
objetivo de garantir a durabilidade e a disponibilidade de importantes 
estoques de recursos naturais funcionais ao desenvolvimento 
econômico, atendendo à continuidade da lógica própria do capital. 
(FERNANDES, 2002, p. 251). 

 

Como decorrência de diversos encontros, diálogos e acordos, líderes de 

Estado de quase todos os países assinaram um documento denominado Agenda 

2132. Esse tratado propõe a sustentabilidade como o princípio norteador na busca 

                                                           
32 Fernandes (2002, p. 254) faz um levantamento bibliográfico sobre as rodadas de discussões 
que desembocaram na Agenda 21: “Segundo Viola (1997), a produção da Agenda 21 resultou de 
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do equilíbrio entre desenvolvimento e meio ambiente, anulando a possibilidade da 

crítica às contradições do sistema sociometabólico do capital e propondo os 

limites da racionalidade econômica contra a degradação ambiental. O 

direcionamento da responsabilidade da crise ecológica passa a ser orientado na 

ideia da possibilidade de solução apenas a partir da educação ambiental. Desse 

modo é afastada a leitura das contradições entre a expansão do desenvolvimento 

econômico e os limites dos recursos da natureza, permanecendo intocável a 

essência da dimensão da estrutura socioeconômica do modo de produção 

capitalista, definida na relação metabólica com a natureza, riqueza e propriedade 

(CONCEIÇÃO, 2004). 

Conforme Fernandes (2002), o próprio discurso da solidariedade 

intergeracional presente no conceito de desenvolvimento sustentável pode ser 

entendido como o produto da preocupação com o tempo necessário para 

racionalizar e gerir os ecossistemas, de forma a contribuir com a formação de 

estoques de recursos naturais (estoques de capital natural). Esses recursos 

atenderão as demandas do sistema produtivo vigente, elastecendo sua 

capacidade de reprodução, garantindo um adiamento da exaustão dos recursos 

naturais não renováveis. Ora, se, atualmente, os recursos da natureza não são 

disponibilizados para todos, a preocupação em assegurar esses mesmos 

recursos para as gerações futuras não garante que as estruturas de acesso 

posteriores não tenderão a reproduzir as condições de acesso atual. Como não 

existe, na proposta do desenvolvimento sustentável, nenhuma indicação de 

socialização de riquezas, a solidariedade intergeracional significa assegurar no 

                                                                                                                                                                                

um grande esforço de negociação internacional para a geração de um consenso normativo e um 
programa de certa operacionalidade para a humanidade com relação ao desenvolvimento 
sustentável. Segundo Barbieri (2000), a Agenda 21, transformada em Programa 21 pela ONU, é 
um plano de ação para alcançar os objetivos do desenvolvimento sustentável. Ela é uma espécie 
de consolidação de diversos relatórios, tratados, protocolos e outros documentos elaborados 
durante décadas na esfera da ONU (Assembléia Geral, FAO, PNUMA, UNESCO). Princípios, 
conceitos e recomendações expressos no relatório da Comissão Brundtland, nas estratégias de 
conservação da UICN, WWF, PNUMA de 1980, nas estratégias do Caring for the Earth, nos 
documentos do Painel Intergovernamental sobre Mudanças Climáticas, por exemplo, podem ser 
reconhecidos no texto da Agenda 21. A Agenda 21 inclui os temas tratados na Declaração do Rio 
de Janeiro sobre o Meio Ambiente e Desenvolvimento, nas convenções sobre Biodiversidade e 
sobre Mudanças do Clima, bem como a Declaração de Princípios sobre Florestas. As 
recomendações nas áreas da ciência contidas na Agenda 21 são resultado da conferência 
internacional realizada em Viena, denominada de Agenda da Ciência para o Meio Ambiente e o 
Desenvolvimento do século 21. (Agenda Global 21 e Barbieri, 2000: 58)”. 
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futuro, também, as riquezas naturais para os setores e grupos sociais que já são 

beneficiários atualmente. 

Outras dificuldades da efetivação da solidariedade intergeracional ainda 

são elencadas por Fernandes (2002) quando trata dos grandes problemas 

ambientais entre Norte e Sul gerados por situações diferenciadas. No Norte, em 

grande parte, os problemas ambientais derivam da abundância e do excesso de 

desperdícios, aliados aos altos níveis de consumo. Nos países do Sul, esses 

problemas advêm principalmente da escassez e da má distribuição de renda, que 

se refletem na falta de condições mínimas de infraestruturas socioambientais 

básicas. Nesse último caso, acrescenta-se o desemprego, especialmente nas 

pequenas cidades, a exemplo de Cândido Sales (BA), o que muitas vezes força a 

população local a buscar nos recursos naturais disponíveis, muitas vezes através 

de atividades ilegais, sua fonte de sobrevivência. 

Conceição (2004) afirma que a ideologia do desenvolvimento sustentável 

tornou-se a estratégia para desviar o foco da crise capitalista do campo da luta de 

classes para o da crise ambiental: 

 

Há por infelicidade um número demasiado grande de exemplos 
(históricos e contemporâneos) em que metas sociais e políticas foram 
disfarçadas ou justificadas por meio da retórica do ambientalismo, 
dilatadas por limites naturais ou pela escassez imposta pela natureza. 
(HARVEY, 2004, p. 284-285). 

 

O conjunto de estratégias para negar a superação da desigualdade de 

classes contida nas propostas do discurso da sustentabilidade dificulta a reflexão 

sobre os motivos da devastação da Mata Atlântica e a identificação dos 

beneficiados com os projetos de reflorestamento com árvores comerciais das 

áreas desmatadas no estado da Bahia, em especial, no município de Cândido 

Sales. Esse discurso está contido em grande parte das políticas de 

desenvolvimento do Estado33, sendo inclusive o primeiro objetivo do PFF: 

                                                           
33 “O Desenvolvimento Sustentável, apesar de relativamente recente, num átimo tornou-se 
panacéia e slogan inevitável da ‘sabedoria convencional’. Desbancou, nas discussões acadêmicas 
e dos formuladores das políticas desenvolvimentista, o charme que a controvérsia crescimento 
econômico equilibrado versus desequilibrado exercia. Há quem considere o símbolo de um 
consenso ideal. Ou ao arrepio das idéias seminais de Kuhn, o ‘novo paradigma do 
desenvolvimento’. [...] Há planos de desenvolvimento regional e programas de governo estaduais 
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Art. 1º - Fica instituído o Programa Florestas para o Futuro, com os 
seguintes objetivos: 

I. promover o desenvolvimento econômico sustentável da atividade 
florestal, utilizando racionalmente os recursos naturais 
disponíveis, objetivando a melhoria da qualidade de vida da 
população;  

 

Isso acontece porque o discurso do desenvolvimento sustentável tem a 

vantagem de possibilitar, de certa maneira, suavemente, uma das formas mais 

severas e sutis de controle dos povos e grupos sociais, enquanto há a 

apropriação e o usufruto dos recursos naturais renováveis e não renováveis das 

grandes reservas mundiais pela classe dominante. Em nome da humanidade, dos 

interesses de “todos” e da qualidade de vida da população, suplantam-se os 

direitos mais elementares das nações, como a gerência autônoma dos recursos 

naturais, agora com base nos pactos científicos e sociopolíticos que se 

estabelecem nesse tempo de “globalização” e de “crise ecológica”. 

A lógica de mercantilização da natureza sob a retórica do desenvolvimento 

sustentável se (re)produz, mas com feições particulares, também na escala 

estadual na Bahia, com o Programa Florestas para o Futuro e com leis de 

regulamentação para a negociação da reposição florestal, por meio do chamado 

Crédito de Volume Florestal (CVF). O CVF corresponde ao sistema de estimativa 

volumétrica de produção ou manutenção obrigatória de florestas cadastradas no 

órgão estadual executor da política estadual de biodiversidade, podendo ser 

vinculado ao Plano de Suprimento Sustentável (PSS) ou à reposição florestal, 

próprio ou de terceiros, utilizado pelos seus detentores ou transferido, uma única 

vez, integralmente ou em partes, para outras pessoas físicas ou jurídicas sujeitas 

a essas obrigações legais. 

Para Karl Marx, a produção dos meios de vida e a forma como essa se dá 

refletem o que são os homens dentro de uma sociedade. Seu significado se 

estabelece por meio do trabalho na (re)transformação da natureza. O primeiro ato 

histórico é a produção da vida no intercâmbio individual e social, logo, 

                                                                                                                                                                                

que o mencionam vaga, contraditória e aleatoriamente. Outros, de forma conflituosa, com várias 
das diretrizes e dos objetivos prioritários conjuntamente colimados, pródigos em elegê-lo 
parâmetro de intenções, mais somíticos quanto às formas efetivas de operacionalizá-lo 
macrorregionalmente”. (COSTA, 1997, p. 81-2 apud FERNANDES, 2002, p. 253). 
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desenvolvimento e ambiente encontram-se numa dupla relação em que atividades 

produtivas transformam o ambiente e o ambiente transformado constitui, até certo 

ponto, uma restrição externa para o desenvolvimento econômico e social. 

No caso específico da Bahia, essa restrição se verifica nos estudos 

divulgados em 2009 pela Fundação SOS Mata Atlântica e INPE, os quais 

demonstram que o estado tinha originalmente 33% do seu território coberto pela 

Mata Atlântica e que, atualmente, tem apenas 8,8% da cobertura vegetal original, 

apresentando no período de 2005 a 2008 um índice de desflorestamento de 

24.148 hectares, cujos resultados espaciais são visíveis no Mapa 6. Nesse 

contexto, o esforço do Estado em garantir as condições gerais de produção de 

madeira na Bahia para o abastecimento industrial de modo “sustentável” se impõe 

sob o discurso de uma “necessidade imediata” por conta do seu alto índice de 

decremento florestal. 
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Em essência, essas informações retratam a lógica dominante das ações 

econômicas sobre a natureza na Bahia, em que essa é concebida simplesmente 

como um recurso voltado ao atendimento do setor produtivo das diferentes 

atividades do capital. Nesse sentido, a necessária mudança de uma relação 

historicamente predatória para um processo de sustentabilidade socioambiental, 

passa, fundamentalmente, por uma mudança da própria relação da sociedade 

com a natureza, na qual esta não pode mais ser vista sob seu valor de troca, mas, 

sim, sob seu valor de uso. Para tanto, é imprescindível uma mudança radical nos 

arranjos sociais nos quais a sociedade atual se estrutura, implicando 

consequentemente na superação do trabalho alienado e da propriedade privada. 

Como é inerente ao capitalismo, as informações consideradas 

Mapa 6: Remanescentes florestais no Bioma Mata 
Atlântica no estado da Bahia 

Fonte: FUNDAÇÃO SOS MATA ATLÂNTICA e INPE, Atlas dos 
Remanescentes Florestais da Mata Atlântica no período de 2005-
2008. 

Bioma original de Mata Atlântica 

Atual área de remanescentes florestais de Mata Atlântica 
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inconvenientes ao seu metabolismo são distorcidas para não explicitar claramente 

os arranjos sociais que sustentam a produção/reprodução reiterada das 

desigualdades e impactos sociais e ambientais. Isso pode ser verificado nas 

estratégias do capital em relação à política florestal baiana, as quais são postas 

em prática a partir do papel fundamental do Estado na elaboração, 

implementação e legitimação de projetos que fomentam, financiam e regulam a 

atividade. 

Na análise crítica de algumas das principais leis que regulamentam o 

fomento florestal na Bahia e, também, o plantio e comércio florestal de eucalipto 

no caso específico do município de Cândido Sales, percebe-se o caráter 

eminentemente preponderante da economia sobre os aspectos ecológicos ou 

sociais. Portanto, reproduz-se a lógica do valor de troca da natureza, em lugar de 

seu valor de uso – processo esse responsável pela devastação da Mata Atlântica, 

perda de biodiversidade, riscos na existência de mananciais hídricos, 

superexploração do trabalho etc. 

Uma dessas leis é o Decreto n° 7.396 de 04 de agost o de 1998, o qual 

norteou as ações de fomento florestal em Cândido Sales. Uma investigação sobre 

suas concepções demonstra por vários motivos o aspecto mercantilizado de suas 

intenções por trás de um programa considerado de desenvolvimento sustentável. 

Primeiro, pelos próprios termos utilizados na redação da lei, como: 

consumidor e suas classificações: grande, médio e pequeno; consumo; valor 

econômico; rentabilidade; florestas produtivas; fomento; produto; subproduto; 

demanda; mercado; cooperação técnica, operacional e financeira; 

empreendimento; crédito; entre outros. 

Segundo, algumas denominações frequentemente utilizadas como 

representativas de uma forma de resistência ao capitalismo são substituídas por 

outras relativamente despolitizadas e mais adaptáveis à sua lógica, como: 

desenvolvimento econômico sustentável em lugar de desenvolvimento social 

sustentável; emprego em substituição a trabalho; produtor rural em vez de 

camponês; imóvel rural em lugar de terra. 

Em seguida, a própria disposição dos aspectos econômico, social e 

ambiental (ou ecológico) na redação do texto da lei, em que o aspecto econômico 



147 
 

 

 

aparece sempre em primeiro lugar na ordem de verificação de viabilidade do PFF. 

Esse entendimento é expresso no conceito de reflorestamento descrito pelo 

Decreto: 

 

Art. 3º - Para efeito deste Decreto considera-se como: 

I. [...] 

II. REFLORESTAMENTO - o plantio de espécies florestais, nativas ou 
exóticas, de rápido crescimento e valor econômico, em áreas 
antropizadas, com o objetivo de atender à crescente demanda do 
mercado pelo consumo de material lenhoso e recuperar a cobertura 
vegetal nas regiões de atuação. (BAHIA, 2007). 

 

Fundados nessa concepção, os projetos de silvicultura, como os 

observados nas Fotos 27, 28 e 29, são implantados prioritariamente em locais de 

interesse do capital, e não em áreas com reais necessidades de recuperação ou 

conservação ecológica e de desenvolvimento social. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto 27: Plantio de eucalipto em estágio inicial.  
Fonte: João Ferreira Gomes Neto, Cândido Sales – BA, mar. de 
2010. 
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Em muito do que é apresentado como experiências de desenvolvimento 

sustentável, os três pressupostos desse modelo – equidade, eficiência econômica 

Foto 29: Plantio de eucalipto em  estágio avançado.  
Fonte: João Ferreira Gomes Neto, Cândido Sales – BA, jun. de 
2011. 

Foto 28: Plantio de eucalipto em estágio médio.  
Fonte: João Ferreira Gomes Neto, Cândido Sales – BA, jul. de 2010. 
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e preservação dos recursos naturais em longo prazo – não são atendidos, sendo 

privilegiadas as ações preservacionistas, enquanto as duas outras dimensões são 

quase esquecidas (FERNANDES, 2002). Nas entrevistas realizadas, ao serem 

perguntados sobre a diferença no trabalho das carvoarias de mata nativa para as 

de eucalipto, os carvoeiros afirmaram não existir nenhuma diferença nas relações 

de trabalho, inclusive quanto à continuação da empregabilidade informal. 

Mesmo o eixo preservacionista tem dificuldades em se adequar ao projeto 

“sustentável” pretendido pelo PFF, pois, nas fazendas com empreendimentos 

florestais de eucalipto em Cândido Sales, que ocupam áreas de Mata Atlântica 

devastadas para abastecimento do setor siderúrgico, de redes de churrascarias e 

supermercados do Sudeste, restaram apenas pequenas áreas isoladas de mata 

nativa ainda preservadas na forma de reserva legal, conforme visto na Foto 30. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A reserva legal, que era uma pré-condição à adesão ao PFF, é uma área 

de proteção localizada no interior de uma propriedade ou posse rural, que não 

seja a de preservação permanente. Seu reconhecimento se dá inicialmente com 

um termo de averbação registrado em cartório da área da propriedade a ser 

Foto 30: Ao fundo, resquícios de Mata Atlântica na forma d e 
reserva legal em fazenda com plantação de eucalipto  fomentada 
pelo PFF. 
Fonte: João Ferreira Gomes Neto, Cândido Sales – BA, jun. 2011. 
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destinada à preservação, conforme modelo do Documento 11. Com esse registro, 

a área fica sob um regime jurídico especial de propriedade, em virtude de sua 

função ambiental, conforme identificação na Foto 31. 
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Documento 11: Termo de averbação de reserva legal em cartório d e registro 
de imóveis e hipotecas 
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Documento 11 (continuação): Termo de averbação de r eserva legal em 
cartório de registro de imóveis e hipotecas  

 

Fonte: Comerciante de carvão/Produtor rural 3, Cândido Sales – BA, dez. 2010. 
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Uma análise mais profunda da atividade de silvicultura do eucalipto em 

Cândido Sales mostra que, do ponto de vista das ações práticas que visariam o 

desenvolvimento sustentável, apenas algumas ligadas ao imaginário do 

ecologismo podem ser caracterizadas como ações de construção da 

sustentabilidade do desenvolvimento. 

Essa situação está ligada à busca da gestão sobre as consequências do 

consumo por instituições muitas vezes causadoras desse processo, como 

exemplo das siderúrgicas, que, por meio da Associação de Reposição Florestal 

do Sudoeste da Bahia (AFLORE)34, se colocam como umas das instituições 

                                                           
34 Essa organização surge em 1997 na cidade de Vitória da Conquista a partir da associação de 
extratores de madeira nativa que comercializavam carvão vegetal às indústrias siderúrgicas do 
Sudeste do Brasil, especialmente do estado de Minas Gerais. Em parceria com a Associação das 
Siderúrgicas para Fomento Florestal (ASIFLOR), o objetivo é fomentar, através do fornecimento 
de insumos, mudas e assistência técnica, pequenos e médios proprietários rurais da região 
Sudoeste da Bahia a cultivarem árvores comerciais para atendimento da demanda futura de 
produtos e subprodutos florestais dos consumidores da região e das siderúrgicas. 

Foto 31: Placa de identificação de área de reserva legal e m 
fazenda com plantação de eucalipto fomentada pelo P FF. 
Fonte: João Ferreira Gomes Neto, Cândido Sales – BA, jun. 2011. 
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principais de fomento à atividade florestal no município de Cândido Sales e 

região, com a coordenação de palestras, doação e venda de mudas etc.35. 

Essas organizações, por um lado, são algumas das maiores compradoras 

do carvão vegetal produzido ilegalmente pela extração da madeira nas florestas 

locais, funcionando na dinâmica econômica mundial e dos fluxos de mercado do 

setor do aço, sem qualquer referência à sustentabilidade do desenvolvimento. Por 

outro lado, colocam a silvicultura, que diretamente lhes beneficia com o 

fornecimento de matéria-prima em maior abundância e consequentemente mais 

barata, como uma atividade de responsabilidade socioambiental da empresa em 

busca do desenvolvimento sustentável do planeta. 

Desse modo, o vínculo entre a complementaridade das dinâmicas 

econômicas e as ações de Desenvolvimento Sustentável não é automático nem 

direto. As interações existentes entre os processos econômicos e a preservação 

de recursos naturais fazem parte da lógica do sistema (FERNANDES, 2002). 

Além disso, há no Decreto do PFF um esvaziamento crítico para naturalizar 

a opção pela forma de desenvolvimento da silvicultura nas regiões baianas: 

 

Art. 26 - Atendidos os aspectos constantes do artigo anterior, as ações 
do Programa Florestas para o Futuro serão: 

I. no Litoral, reflorestamento com maior intensidade e manejo florestal 
sustentado com menor intensidade, em função de haver mais áreas 
antropizadas, melhores condições climáticas e maior desenvolvimento 
econômico; 

II. no Semi-Árido, manejo florestal sustentado com maior intensidade e 
reflorestamento com menor intensidade, em função de haver áreas com 
maiores remanescentes de cobertura florestal nativa, maior adversidade 
climática e maior dificuldade econômica. (BAHIA, 1998). 

 

Coloca-se a região do litoral do Estado como uma área cujo processo de 

“reflorestamento” será mais acelerado e volumoso por conta da suposta 

intensidade da ação humana, das suas melhores condições climáticas e de seu 

maior desenvolvimento econômico; ao passo que o semiárido corresponderá a 

uma região com menores índices de “reflorestamento” em virtude da existência de 

                                                           
35 Informações fornecidas por: Comerciante de carvão/Produtor rural 5, entrevista conduzida pelo 
autor, Cândido Sales, BA, 10 de julho de 2011; Comerciante de carvão/Produtor rural 6, entrevista 
conduzida pelo autor, Cândido Sales, BA, 11 de julho de 2011. 
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remanescentes florestais, das adversidades climáticas e de empecilhos 

econômicos. Essa concepção destaca a ideia implícita da política florestal baiana 

de que o desenvolvimento de determinada região econômica está associado aos 

seus aspectos climáticos e à maior capacidade humana de exploração da 

natureza ali existente. Dessa forma, retira-se do debate a dinâmica histórica que 

permitiu o maior crescimento de determinadas regiões em relação a outras e 

escamoteiam-se os interesses econômicos subjacentes às ações de silvicultura 

numa ou outra região da Bahia, atribuindo às condições naturais essas escolhas. 

Outra norma jurídica que complementa a lógica comercial presente na 

estruturação da política florestal no estado da Bahia é a Lei nº 10.431 de 20 de 

dezembro de 2006, a qual dispõe sobre a Política de Meio Ambiente e de 

Proteção à Biodiversidade do Estado da Bahia e dá outras providências, 

regulamentada pelo Decreto nº 11.235 de 10 de outubro de 2008. Esses 

dispositivos legais substituíram, respectivamente, a Lei nº 6.569, de 17 de janeiro 

de 1994, que trata da Política Florestal do Estado da Bahia, e a Lei nº 7.799, de 

07 de fevereiro de 2001, que institui a Política Estadual de Administração dos 

Recursos Ambientais; e os Decretos nº 7.967, de 05 de junho de 2001; nº 8.169, 

de 22 de fevereiro de 2002; nº 9.325, de 01 de fevereiro de 2005; nº 9.958, de 30 

de março de 2006; nº 9.959, de 30 de março de 2006; nº 6.785, de 23 de 

setembro de 1997; nº 8.883, de 20 de janeiro de 2004; nº 8.852, de 22 de 

dezembro de 2003; nº 9.405, de 26 de abril de 2005; e nº 9.083, de 28 de abril de 

2004. 

O atual Código disciplina, conceitua e regulamenta a negociação do 

Crédito de Volume Florestal para as atividades de reposição florestal. O CVF 

corresponde ao sistema de estimativa volumétrica de produção ou manutenção 

obrigatória de florestas cadastradas no órgão estadual executor da política 

estadual de biodiversidade, podendo ser vinculado ao Plano de Suprimento 

Sustentável ou à reposição florestal, próprio ou de terceiros, utilizado por seus 

detentores ou transferido, uma única vez, integralmente ou em partes, para outras 

pessoas físicas ou jurídicas sujeitas a estas obrigações legais, conforme Lei nº 

10.431 de 20 de dezembro de 2006: 
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Art. 119 - As florestas plantadas, bem como os projetos de implantação 
de florestas de produção, devidamente registrados no órgão executor da 
política estadual de biodiversidade, sob responsabilidade de pessoas 
físicas e jurídicas em situação regular perante o mesmo órgão, poderão 
ter sua estimativa volumétrica de produção reconhecida em até 100% 
(cem por cento), na forma de Crédito de Volume Florestal, nos termos 
desta Lei e demais disposições regulamentares. 

[...] 

§ 2º - Nos casos de emissão de créditos antecipados ao efetivo plantio, 
serão exigidas garantias por parte do órgão competente, conforme 
regulamento. 

§ 3º - O reconhecimento da estimativa volumétrica de produção e a 
emissão do correspondente Crédito de Volume Florestal, de que trata o 
caput deste artigo, deverão ser efetuados pelo órgão executor da política 
estadual de biodiversidade e somente emitidos nos casos de plantios 
não vinculados à reposição florestal. 

§ 4º - Os Créditos de Volume Florestal poderão ser vinculados ao Plano 
de Suprimento Sustentável – PSS ou à reposição florestal, próprio ou de 
terceiros, caracterizando condição essencial para comprovação do 
cumprimento dessas obrigações. 

§ 5° - O Crédito de Volume Florestal poderá ser uti lizado por seu 
detentor original ou transferido, uma única vez, integral ou parcialmente, 
para outras pessoas físicas ou jurídicas sujeitas ao Plano de Suprimento 
Sustentável – PSS ou à reposição florestal. 

 

As pessoas físicas e jurídicas que industrializam, beneficiam, 

comercializam, utilizam ou consomem produtos ou subprodutos florestais, 

incluindo seus resíduos, são obrigadas a formar ou manter florestas em 

compensação de débito por consumo da matéria-prima proveniente de corte ou 

supressão de vegetação nativa primária ou secundária em qualquer estágio de 

regeneração ou de plantios vinculados à reposição florestal. No Art. 127 da Lei nº 

10.431/2006 são definidas as formas como essa reposição se dará: 

 

§ 1º - A reposição florestal poderá ser executada por qualquer das 
seguintes modalidades: 

I - pela vinculação de projetos de implantação de florestas de produção 
ou de florestas plantadas, próprias ou de terceiros, contratadas mediante 
apresentação de Crédito de Volume Florestal em nome da pessoa física 
ou jurídica obrigada à reposição; 

II - pela execução e/ou participação em programas de fomento florestal, 
devidamente contratados e legalmente assinados e registrados junto ao 
órgão competente; 

III - pela doação de áreas a serem destinadas à criação, ampliação e 
regularização fundiária de Unidades de Conservação, nos termos do 
regulamento. 



157 
 

 

 

São obrigadas ao cumprimento da reposição florestal, além das pessoas 

físicas e jurídicas citadas acima, também o proprietário ou possuidor de área com 

exploração ou supressão de vegetação sem autorização emitida pelo órgão 

competente (BAHIA, 2006, ART. 127, § 8º). Muitas vezes o comerciante de 

carvão não é o dono das terras onde são exploradas as florestas, portanto, nem 

sempre proprietário rural e capitalista se personificam em um mesmo indivíduo. 

Há situações em que o comerciante de carvão compra o chamado “mato” para 

conseguir a matéria-prima do carvão vegetal, ou seja, adquire o direito de extrair 

parte da área florestal das terras de terceiros por meio de contrato informal e 

medições prévias, conforme mostram os seguintes relatos: 

 

Você trabalha ou já trabalhou com a produção de carvão em sua 
propriedade? 

“Já trabalhei com a venda de carvão nativo não na minha propriedade, 
mas já trabalhei”. (Comerciante de carvão/Produtor rural 5). 

“Eu tô com uma carvoaria que eu comprei o mato na corda perto da 
cidade. [...] Eu e um camarada entra dentro [da floresta] e vai medindo 
com uma corda e gritando mandando o dono anotar. Tem vezes que 
aproveito até e coloco a mais porque tem lugar cheio de galho e espinho 
que o dono do mato não quer entrar”. (Comerciante de carvão 1). 

 

Entretanto, quando isso ocorre, a obrigação de replantio das áreas 

exploradas clandestinamente é repassada aos proprietários rurais que as 

venderam. 

O Decreto nº 7.396/1998 do PFF, conforme inciso III do Art. 1º, fomenta os 

produtores rurais, com foco nos pequenos e médios, com áreas desmatadas em 

suas fazendas, a aderirem à plantação de eucalipto como forma de compensarem 

essa obrigação. Àqueles cuja terra é utilizada como mecanismo gerador de mais-

valia, como é o caso dos comerciantes de carvão, o PFF se torna um atrativo e 

mantenedor da acumulação de capital, como exemplo dos comerciantes de 

carvão e produtores rurais plantadores de eucalipto entrevistados36, os quais 

afirmaram explorar áreas florestais em suas terras para a organização de 

carvoarias que empregavam trabalhadores com esse fito. 

                                                           
36 Comerciante de carvão/Produtor rural 5, entrevista conduzida pelo autor, Cândido Sales, BA, 16 
de novembro de 2010; Comerciante de carvão/Produtor rural 6, entrevista conduzida pelo autor, 
Cândido Sales, BA, 01 de agosto de 2011. 
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Entretanto, para aqueles produtores rurais cuja terra é fonte de 

sobrevivência familiar, que é a realidade da maior parte dos pequenos e de 

parcela considerável dos médios produtores brasileiros, a adesão ao PFF e CVF 

vincula-os a obrigações em grande parte desconhecidas e de consequências 

concretas de médio e longo prazo que colocam em xeque a condição de 

permanecer trabalhando na sua terra. Em entrevista, o pequeno Produtor rural 

137, adepto do PFF e do mecanismo de CVF, relatou estar enfrentando 

dificuldades após o plantio de 40 hectares de eucalipto, pois sua terra é de 

pequena extensão (120 hectares), fato esse que tem diminuído 

consideravelmente sua capacidade produtiva de alimentos como mandioca e 

feijão, consequentemente, sua disponibilidade financeira, pois, como dito por ele: 

“o eucalipto demora muito pra dá retorno”. 

Uma das formas de dominação dos sujeitos sociais mais frágeis da relação 

capital-trabalho são os contratos ou instrumentos congêneres, especialmente em 

relação ao espaço rural, porque as ferramentas legais criam grilhões jurídicos 

invisíveis de imediato. A análise do Termo de Compromisso38, assinado pelos 

produtores rurais ligados ao fomento florestal do PFF e ao sistema de CVF, 

permite verificar amarras contratuais desconhecidas dos produtores 

entrevistados, pois, quando questionados sobre sua autonomia em substituir o 

cultivo do eucalipto por outro a qualquer momento, algumas das respostas foram: 

 

“Posso substituir o cultivo quando quiser”. (Comerciante de 
carvão/Produtor rural 3). 

“Não sou obrigado a manter a floresta de eucalipto, basta eu pagar o 
banco o financiamento que eu fiz”. (Comerciante de carvão/Produtor 
rural 5). 

“Acho complicado, mas pode, não por questão de contrato, mas por 
causa dos tocos do eucalipto, que são muito caros para ser retirados”. 
(Comerciante de carvão/Produtor rural 6). 

 

                                                           
37 Produtor rural 1, entrevista conduzida pelo autor, Cândido Sales, BA, 19 de março de 2011. 
38 Cujo modelo, Anexo A, fora publicado na Portaria nº 144 de 07 de novembro de 2007 com fulcro 
no Art. 129 da Lei no 10.431, de 20 de dezembro de 2006. 
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Entretanto, essa obrigatoriedade na manutenção das florestas fica claro na 

determinação redigida no artigo 12, parágrafo segundo do Decreto Estadual nº 

7.396/1998: 

 

O produtor rural assinará um Termo de Compromisso com a SEAGRI ou 
com seu conveniado na área de atuação, se comprometendo, assim 
como seus sucessores, a garantir o sucesso do empreendimento até o 
quinto ano após o plantio. 

 

Logo, o produtor rural é obrigado a manter em bom estado a floresta de 

eucalipto até o período em que o corte é possível, assumindo o ônus por eventual 

insucesso do empreendimento. No caso de Cândido Sales, todos os entrevistados 

afirmaram ter ocorrido prejuízo em suas propriedades por conta da morte de 

árvores. Em alguns casos, constata-se esse evento em mais de 80% da área de 

plantio, conforme relato do Comerciante de carvão/Produtor rural 6 em sua 

fazenda e demonstrado na Foto 32. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto 32: Plantio de eucalipto morto ligado ao PFF.  
Fonte: João Ferreira Gomes Neto, Cândido Sales – BA, jun. 2011. 
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Esse fato, na visão dos próprios produtores, deu-se em virtude da pouca 

adaptabilidade das espécies de eucalipto utilizadas às condições edafoclimáticas 

da região e do precário conhecimento sobre tratos silviculturais. 

Após a análise legal do PFF e CVF, foram realizadas entrevistas com o 

técnico Jaécio Matos Santos39 da Secretaria do Meio Ambiente da Bahia (SEMA) 

para avaliar objetivamente alguns dos riscos que a adesão a esses programas 

podem causar aos proprietários rurais. As perguntas e respostas foram: 

 

1ª pergunta - Os proprietários rurais que aderiram ao programa de 
reposição florestal, quando da venda dos créditos, são obrigados a 
manter indefinidamente uma floresta de eucalipto de mesmo tamanho 
de área da vendida?  

“Na prática os proprietários vendem determinado volume de credito (por 
exemplo, 5.000 MDC), então o compromisso deles é manter a floresta 
até alcançar esse volume comercializado, porém, segundo a Lei (que a 
meu ver não esta tão clara), a floresta fica  vinculada à reposição. A Lei 
não esclarece o tempo desse vínculo. A floresta pode ser do mesmo 
tamanho, maior ou até menor desde que seja capaz de fornecer o 
volume previsto no contrato de venda.” 

2ª pergunta - Os proprietários rurais que aderiram ao programa de 
reposição florestal, caso tenham suas plantações comprometidas pela 
morte de alguma área do eucalipto plantado são obrigados a replantar às 
suas custas  outra área de mesmo tamanho da de insucesso? 

“Isso deve ficar claro no contrato de compra e venda dos créditos. Pode 
haver cancelamento do contrato e devolução dos recursos ou o replantio 
da área pelo proprietário ou através de compensação em outra área do 
volume de crédito vinculado.” 

 

O sofisma da preservação e da sustentabilidade utilizado pelo capital para 

fomentar os proprietários rurais locais a se vincularem aos projetos do 

agronegócio do “reflorestamento” e venderem seus créditos de reposição florestal 

aos grandes setores mercadológicos interessados representa, em essência, uma 

espécie de terceirização do seu compromisso legal de replantar a mesma 

quantidade de volume florestal consumido, ficando os produtores rurais com o 

ônus dos tratos florestais até o período de corte e se responsabilizando 

unilateralmente por quaisquer perdas nos cultivos. 

Por isso, a integração dos pequenos e médios produtores rurais ao 

                                                           
39 Em virtude da indisponibilidade de horários vagos, o funcionário respondeu às perguntas 
através de e-mail em 19 de janeiro de 2010. 
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padrão produtivo do agronegócio de “florestas produtoras” voltadas ao 

abastecimento do mercado, deixa em plano secundário a função da “floresta 

protetora” de conservação da biodiversidade e equilíbrio ecológico, funcionando 

essa apenas como um discurso para legitimação dos projetos de silvicultura: 

 

A lógica nacional está submetida à lógica mundial regulada pelo lucro, na 
lógica perversa do mercado mundial. Neste contexto, o agronegócio se 
constitui a principal alternativa no processo de mundialização do capital 
[...]. Se de um lado a expansão no mercado mundial estimula lucros 
econômicos, por outro, o ritmo de recursos do agronegócio recai no ritmo 
de consumo dos recursos naturais. O acesso à natureza passa a ser 
mediado pelo mercado. (CONCEIÇÃO, 2004, p. 87). 

 

No concernente à administração do CVF, o Estado executa sua função de 

agente político provedor e garantidor das condições gerais da produção quando 

especifica a forma e as regras de gestão e controle do comércio do CVF e as 

atribui aos órgãos operacionais do aparelho estatal, como preveem os Arts. 141 e 

142 da Lei nº 10.431 de 20 de dezembro de 2006: 

 

Art. 141 - Depende de registro no órgão executor da política estadual de 
biodiversidade: 

I - o projeto de implantação de floresta de produção e as florestas de 
produção não vinculadas à reposição florestal ou ao Plano de 
Suprimento Sustentável - PSS; 

II - a vinculação de áreas plantadas e a transferência de Créditos de 
Volume Florestal à reposição florestal; 

III - as pessoas físicas e jurídicas que produzam, coletem, extraiam, 
beneficiem, desdobrem, industrializem, comercializem, armazenem, 
consumam, transformem ou utilizem produtos, subprodutos ou matéria-
prima originária de qualquer formação florestal, inclusive as instaladas 
em outras unidades da federação que consumam ou utilizem produtos 
ou subprodutos florestais originários do Estado da Bahia, bem como 
aquelas que forneçam para o Estado; 

Art. 142 - Depende de reconhecimento do órgão executor da política 
estadual de biodiversidade, nos termos das disposições regulamentares: 

I - a Reserva Particular do Patrimônio Natural e a Reserva Particular de 
Proteção da Biodiversidade; 

II - a estimativa volumétrica de produção para emissão de Crédito de 
Volume Florestal. 

 

O Estado funciona, desse modo, como um regulamentador de mercado por 
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meio do controle do mecanismo de oferta e demanda das áreas de plantio de 

florestas comerciais, conforme incisos I e II do Art. 141, além de centralizador de 

informação e identificador de possíveis áreas que possam ser vinculadas à 

reposição florestal por grandes consumidores, a exemplo de churrascarias, 

supermercados e siderúrgicas. 

O registro do volume de produção florestal, referente à área e à quantidade 

de árvores de eucalipto plantada na propriedade, é efetivado pela Secretaria do 

Meio Ambiente da Bahia através da emissão do Reconhecimento de Crédito de 

Volume Florestal, Documento 12, o qual corresponde ao título materializador da 

mercadoria CVF. 
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Documento 12: Título de Reconhecimento de Crédito de Volume Flo restal emitido e 
registrado pela SEMA 

Fonte: Comerciante de carvão/Produtor rural 3, Cândido Sales – BA, dez. 2010. 
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Após obter o título de Reconhecimento de Crédito de Volume Florestal, o 

produtor rural adquire autorização para comercializá-lo com as pessoas físicas e 

jurídicas que utilizam matéria-prima originária de qualquer formação florestal, 

especialmente as obrigadas à reposição. A negociação ocorre por meio de 

contratos de compra e venda, o qual é repassado diretamente às pessoas físicas 

e jurídicas obrigadas à reposição ou a intermediários que revendem com um 

maior valor esses títulos. Dessa forma, cria-se também outra possibilidade de 

mercantilização de um capital fictício vinculado ao CVF. 

Nos Documentos 13 e 14 estão, respectivamente, um contrato de compra e 

venda e um contrato de rescisão de transferência de créditos de volume florestal, 

que demonstram essa circulação do capital como parte da realidade da 

silvicultura do eucalipto em Cândido Sales. 

 

 

 

 

 



165 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Documento 13: Contrato de compra e venda de CVF entre produtor rural e 
empresário de empacotadora de carvão vegetal  



166 
 

 

 

Documento 13 (continuação): Contrato de compra e ve nda de CVF entre 
produtor rural e empresário de empacotadora de carv ão vegetal 

 

 

Fonte: Comerciante de carvão/Produtor rural 3, Cândido Sales – BA, dez. 2010. 
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Documento 14: Rescisão de contrato de compra e venda de CVF ent re 
produtora rural e siderúrgica mineira  
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Documento 14 (continuação): Rescisão de contrato de  compra e venda de 
CVF entre produtora rural e siderúrgica mineira 

 



169 
 

 

 

Documento 14 (continuação): Rescisão de contrato de  compra e venda de 
CVF entre produtora rural e siderúrgica mineira 

 

 

 

 

Fonte: Comerciante de carvão/Produtor rural 3, Cândido Sales – BA, dez. 2010. 
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O chamado desenvolvimento sustentável capitaneado pelo Estado e 

implementado pelo programa de “reflorestamento” da Bahia, inclusive em Cândido 

Sales, não está para além das amarras do capital, ao contrário, permite sua 

reprodução ampliada por meio de um novo discurso. 

Assim, perfilhando do pensamento de Fernandes (2002) e de Conceição 

(2004), a sustentabilidade do desenvolvimento que, do ponto de vista teórico 

aparece como se se opusesse ao modelo de desenvolvimento econômico 

dominante, no nosso entender, reage como um processo subsidiário ao projeto de 

desenvolvimento econômico global. Não existe um desenvolvimento dando lugar 

a outro. O que existe, objetivamente, são atividades de complementaridade entre 

o desenvolvimento econômico e o que é chamado de Desenvolvimento 

Sustentável, sendo as experiências de aplicação deste funcionais àquele. 

Portanto, admitir o desenvolvimento com base no que define o mercado é afirmar 

a condição determinante da insustentabilidade do desenvolvimento sustentável, 

pois a efetiva sustentabilidade só pode ser alcançada com a estruturação social 

no valor de uso da natureza por meio da universalidade da apropriação dos 

recursos naturais e do trabalho. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 

 

O metabolismo do sistema capitalista estruturado no trabalho alienado e na 

propriedade privada se expressa social e territorialmente na precarização laboral 

e apropriação indiscriminada da natureza. A mercantilização da relação trabalho-

natureza, retratada de maneira objetiva nas carvoarias candidosalenses, é o 

reflexo do funcionamento do processo de produção/reprodução ampliada do 

capital. 

A cadeia produtiva carvão vegetal-ferro/aço rompe com a dicotomia campo 

x cidade e arcaico x moderno, pois o capital cria um elo necessário entre a 

produção do carvão vegetal nos espaços rurais – sob técnicas artesanais de 

produção, relações de trabalho extremamente precarizadas, desrespeito à 

legislação ambiental e outro sem-número de processos considerados “arcaicos” – 

com as redes de supermercados, churrascarias e siderúrgicas localizadas nos 

espaços urbanos do Sudeste do Brasil – anunciantes do uso de técnicas 

“avançadas” de produção, criação de empregos e respeito à legislação 

trabalhista, cumprimento das premissas do Desenvolvimento Sustentável etc. –, 

as quais propagam uma pseudomodernidade produtiva para esconder as bases 

de acumulação do sistema. 

Sobre essa perspectiva, enfatiza-se a seguinte ideia: 

 

No Brasil, a questão da superexploração do trabalho nas carvoarias e 
em outras atividades, principalmente no campo, não é recente e sim 
resquício da colonização, mas que se renova e perdura até hoje [...]. 
Permanecem, porque a vigência do Estado de direito, por diversos 
momentos interrompido e ameaçado, está vinculada à civilização da 
barbárie. Essa característica do capitalismo, em nosso país, reaviva 
relações regressivas que alimentam o estado de superexploração do 
trabalho. Isso, pois, dá prosseguimento às diversas cadeias produtivas, 
tais como: cana-de-açúcar, laranja, café e, com ênfase, a produção do 
carvão vegetal, a qual vai acionar as modernas siderúrgicas. Esse 
rearranjo é extremamente lucrativo para o capital e se compõe de 
elementos e expedientes que transitam entre o arcaico e o moderno. Ou 
seja, a superexploração clara e evidente e a exploração escamoteada se 
interagem, para viabilizar a extração/apropriação da mais-valia. 
(PEREIRA, 2007, p. 112, grifo do autor). 
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A maximização do lucro na atividade carvoeira se dá, principalmente, em 

razão dos pequenos investimentos em infraestrutura, baixos salários pagos, 

mercado consumidor em expansão, clandestinidade na exploração das florestas 

nativas, incentivos governamentais no uso de árvores comerciais etc. O 

descumprimento às leis ambientais e trabalhistas na produção clandestina de 

carvão vegetal é exatamente o argumento legitimador para inserção de projetos 

“sustentáveis” de “reflorestamento” e “desenvolvimento”, como o Programa 

Florestas para o Futuro, comandado pelo Estado e pelas empresas compradoras 

dessa matéria-prima. Entretanto, como se demonstrou, a legalidade e a 

ilegalidade nesse ramo não são excludentes; são relações simultâneas e 

complementares necessárias para a acumulação capitalista. 

A implementação do Programa Florestas para o Futuro em Cândido Sales 

em nada mudou a condição precarizada, pobre, insuficiente e indecente de 

trabalho dos carvoeiros nem acabou com a extração de madeira de florestas 

nativas. Por outro lado, permitiu aos comerciantes de carvão/produtores rurais, 

siderúrgicas, redes de churrascarias e de supermercados expandir o território de 

(re)produção de seus capitais também com a negociação com eucalipto e a 

compra e venda de Créditos de Volume Florestal, configurando mais uma 

mercadoria criada em torno da lógica da mercantilização da natureza e 

superexploração do trabalho. 

Ao separar o homem da natureza, consequentemente, os meios de 

produção e a força de trabalho, o capital se apropria do produto do trabalho 

exteriorizado ao fazer com que o trabalhador se torne estranho aos objetos da 

natureza, como também a si mesmo na relação com sua atividade, além do 

estranhamento do produto do trabalho de seu semelhante. Nessa trama, os 

carvoeiros não têm consciência do valor de si como trabalhadores nem do 

resultado do seu trabalho e, principalmente, não se percebem tampouco se 

organizam como classe em uma perspectiva de resistência e superação da 

condição de exploração na qual vivem: 

 

O traço distintivo do trabalhador precarizado e difuso é dado por sua 
dificuldade em considerar-se como sujeito coletivo e, então, como sujeito 
capaz de exigir direitos e dignidade. Essa condição, dada sua 
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materialidade, traz dificuldades não apenas de organização, mas 
também limita sua constituição como sujeito. Surge, então, a 
necessidade de elaboração de um caminho ou de caminhos de 
organização que possam romper a jaula do individualismo e que 
ofereçam instrumentos coletivos. (VASAPOLLO, 2005, p.107). 

 

O rompimento da condição de opressão imposta à classe trabalhadora nas 

carvoarias depende não somente da inibição à clandestinidade, mas, 

principalmente, da dissolução das relações geradoras de mais-valia e da 

utilização da natureza como valor de troca, que oxigenam a fumaça escurecedora 

e asfixiante da esperança de um presente e futuro melhores. Em outras palavras: 

depende da superação do arranjo societal capitalista. 

Sob a vigência e (des)mando do capital, o trabalho estranhado é por 

consequência (des)efetivação, (des)identidade e (des)realização (THOMAZ 

JÚNIOR, 2006a). Portanto, a superação/negação do que está posto em direção a 

uma sociedade anticapital decorre fundamentalmente da potência emancipadora 

do trabalho como pressuposto transformador, cujo ator-sujeito da construção de 

um mundo revolucionário estruturado na centralidade do trabalho e no valor de 

uso da natureza é a classe trabalhadora. 
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ANEXO A: Termo de Compromisso assinado pelos produt ores rurais 
adeptos do mecanismo de Crédito de Volume Florestal  

 

 

TERMO DE COMPROMISSO (PESSOA FÍSICA) 
 

Pelo presente instrumento particular de TERMO DE COMPROMISSO, o 
Estado da Bahia, pessoa jurídica de direito público, por intermédio da Secretaria do Meio 
Ambiente, que tem sede na Av. Luiz Viana Filho, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 
___________, doravante denominado Compromissária, neste ato representado pelo seu 
Secretario, Dr. Juliano Souza Matos, nos termos da Delegação de Competência 
consubstanciada no Decreto Simples publicado no Diário Oficial do Estado DOE, Edição 
do dia 09 de janeiro de 2007, Caderno 1 - Atos do Poder Executivo, e 
____________________________, portador da Carteira de Identidade nº. ____________ e 
inscrito no CPF/ nº. ____________, ___________ (nacionalidade), __________(estado 
civil), ____________ (profissão), residente e domiciliado na Cidade de __________, 
Estado da ________, com endereço na Rua _______________ (endereço completo), 
requerente de ____________________ (no de créditos/tipo de crédito) em Crédito de 
Volume Florestal no Processo Administrativo no. ________________, que tramita na 
SEMA, doravante denominado Compromissado, têm entre si certo e ajustado o presente 
Termo, o qual se regerá pelas cláusulas e condições ora estipuladas, com inteira submissão 
às disposições legais aplicáveis à espécie, em especial, ao quanto disposto nos arts. 127 a 
132 da Lei no. 10.431, de 20 de dezembro de 2006, na seguinte forma: 

 
 

TERMO DE COMPROMISSO (PESSOA JURÍDICA) 
 
Pelo presente instrumento particular de TERMO DE COMPROMISSO, o 

Estado da Bahia, pessoa jurídica de direito público, por intermédio da Secretaria do Meio 
Ambiente SEMA, que tem sede na Av. Luiz Viana Filho, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 
___________, doravante denominado Compromissária, neste ato representado pelo seu 
Secretario, Dr. Juliano Souza Matos, nos termos da Delegação de Competência 
consubstanciada no Decreto Simples publicado no Diário Oficial do Estado DOE, Edição 
do dia 09 de janeiro de 2007, Caderno 1 Atos do Poder Executivo, e a empresa 
_____________________________, CNPJ ________________, sediada 
________________________________________, cidade _____________, Estado 
__________, CEP ___________, requerente de ____________________ (no. De 
créditos/tipo de crédito) em Crédito de Volume Florestal no Processo Administrativo no. 
________________, que tramita na SEMA, doravante denominado Compromissada, neste 
ato representada pelo seu Diretor, Sr. ____________, portador da Carteira de Identidade 
nº. ____________ e inscrito no CPF nº. _________, ___________ (nacionalidade), 
__________(estado civil), ____________ (profissão), residente e domiciliado na Cidade 
__________, no Estado __________, com endereço na Rua __________________ 
(endereço completo), têm entre si certo e ajustado o presente Termo, o qual se regerá pelas 
cláusulas e condições ora estipuladas, com inteira submissão às disposições legais 
aplicáveis à espécie, em especial, ao quanto disposto nos arts. 127 a 132 da Lei no. 10.431, 
de 20 de dezembro de 2006, na seguinte forma: 
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CLÁUSULA PRIMEIRA O Compromissado é _________________ (informar 
se é proprietário ou justo possuidor) do imóvel rural denominado 
______________________, com a área de _________ hectares, registrado no Cartório de 
Registro de Imóveis da Comarca de _____________, sob a matrícula/ registro/livro nºs 
____________, localizado no município ___________, Estado da Bahia, com Reserva 
Legal averbada sob o no._______, inscrito no Cadastro Estadual Florestal de Imóveis 
Rurais - CEFIR sob o no. _____________ e cadastrado no ITR perante a Receita Federal 
sob o no. ________. 

 
Parágrafo Único - Quando o responsável pelo plantio for o justo possuidor, o 

proprietário do imóvel fica responsável pela manutenção da formação florestal de que trata 
o art. 129 da Lei no. 10.431, de 20 de dezembro de 2006, obrigando-se à assinatura do 
Termo de Compromisso na qualidade de interveniente anuente. 

 
CLÁUSULA SEGUNDA Constitui objeto do presente Termo de Compromisso 

o fiel e integral cumprimento pelo Compromissado das obrigações definidas neste 
instrumento, visando manter no imóvel descrito na cláusula primeira a área de ______ 
hectares (área vinculada à reposição) plantada com potencial de produção de volume 
florestal equivalente ao total de crédito de volume florestal emitido, em cumprimento ao 
disposto no art. 129 da Lei no. 10.431, de 20 de dezembro de 2006, e demais disposições 
legais. 

 
CLÁUSULA TERCEIRA O Compromissado se obriga a averbar o presente 

Termo de Compromisso junto à matrícula do imóvel objeto da reposição florestal no 
respectivo Cartório de Registro de Imóveis ou a registrá-lo no cartório competente. 

 
Parágrafo Único - A averbação ou registro do compromisso no cartório 

competente só poderá ser cancelada com a anuência da Compromissária. 
 
CLÁUSULA QUARTA O Compromissado declara estar cientes da incidência 

das penalidades civis, administrativas e penais a que fica sujeito pelo descumprimento do 
presente Compromisso de Plantio. 

 
CLÁUSULA QUINTA O presente Termo de Compromisso tem força de título 

executivo extrajudicial, podendo o acordo ser diretamente executado pelo Estado, sem 
necessidade de ação de conhecimento para declarar a obrigação de realizá-lo. E por 
estarem assim certos e ajustados, assinam o presente Termo de Compromisso, em 03 (três) 
vias de igual teor, forma e idêntico conteúdo jurídico, na presença das testemunhas abaixo 
assinadas e identificadas, para um só efeito, dando tudo por bom, firme e valioso. 
 
 

Salvador, _______ de _________________ de _______. 
 
_______________________________ _______________________________ 
Compromissária   Compromissado 
 
______________________________ 
Interveniente Anuente 
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Testemunhas: 
 
1.__________________________ 2. ____________________________ 
NOME: NOME: 

RG: RG: 

CPF: CPF: 


