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A crise financeira internacio-

nal provocou a desaceleração

dos dois maiores projetos de

fabricação de celulose em andamen-

to no Brasil, ambos no Rio Grande do

Sul, sustentados pela Aracruz e a Vo-

torantim. Além de sofrer com a queda

de cerca de 30% na cotação interna-

cional da celulose, os dois grupos per-

deram fortunas bilionárias em deriva-

tivos cambiais, chegando ao ponto de

suspender o acordo pelo qual a Voto-

rantim, detentora de 28% do capital

da Aracruz, dobraria sua participa-

ção, assumindo o controle da empresa

nativa do Espírito Santo. O imbróglio

pode ter um desfecho inesperado por-

que o acordo prevê multas de parte

a parte em caso de descumprimento

de alguma de suas cláusulas. Um dos

aspectos mais curiosos do episódio é

que na hora H - na primeira quinzena

de outubro passado - faltou bala para

o banco americano comprometido a

financiar a operação, na faixa de R$

2,7 bilhões. Na realidade, depois do

mau passo cambial, o valor real dos

127,5 milhões de ações ordinárias da

Aracruz já não era mais aquele. Mas o

grupo controlado pela família Ermírio

de Moraes também perdeu substância,

tanto que no início de janeiro vendeu

ao Banco do Brasil por R$ 4,8 bilhões

a metade do Banco Votorantim.

O tombo cambial dos dois gigan-

tes da celulose brasileira suscitou espe-

culações de que o mais vulnerável deles

- a Aracruz, que vive exclusivamente

da celulose - poderia cair nos braços

da ainda mais poderosa Stora Enso, a

sueco-finlandesa que chegou ao Brasil

há menos de dez anos e tem investimen-

tos na Bahia {uma fábrica em sociedade

com a própria Aracruz), no Rio Grande

do Sul (aquisição de terras e plantios de

eucalipto) e no Uruguai (uma fábrica

em implantação).

Maior e mais antigo grupo de

celulose do mundo, a Stora Enso está

disposta a transferir suas bases ope-

racionais da Europa para áreas onde

a silvicultura rende mais com menos

investimentos. Um dos sinais de que

não veio ao Brasil a passeio é que

ela ofereceu US$ 2,15 bilhões à vis-
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tá pelos 50% da Aracruz na Veracel,

a mais eficiente indústria de celulose

do mundo, que opera em Eunápolis há

pouco mais de três anos. A Aracruz

recusou.

A redução nos preços da celu-

lose diminuiu a correria pela concre-

tização dos investimentos nas novas

plantas do Rio Grande do Sul, mas

não eliminou a queda-de-braço entre

essas empresas que compartilham ati-

vos no Brasil ao mesmo tempo em que

disputam clientes no mercado interna-

cional. Há muitos condicionantes em

relação ao comportamento de cada

uma delas, mas tudo indica que a lide-

rança na retomada dos investimentos

caberá àquela que tiver mais fôlego

econômico-financeiro para cobrir o

rombo do caixa e atravessar a baixa

do mercado. Baixa aliás compensada

pela valorização do dólar: se o pre-

ço da celulose caiu de US$ 840 em

setembro para US$ 640 às vésperas

do Natal, o dólar subiu de 1,60 para

2,30 reais.

A Aracruz, que perdeu a condição

de estrela do mercado acionário/ onde

sua ação preferencial caiu de 14 para

2 reais, foi pega no contrapé porque,

além das imensas perdas cambiais,

empatou muito dinheiro no início do

seu projeto de quadrupli-

cação em Guaíba, onde

produz 430 mil toneladas

anuais de celulose. A obra

é orçada em torno de US$

2 bilhões, o mesmo valor

do projeto da Votorantim,

que planeja(va) fabricar

1,3 milhões de toneladas

na região do porto de Rio

Grande.

Demissões nos últi-

mos meses do ano, principalmente na

zona rural, derrubaram o ânimo nas

duas regiões invadidas recentemente

pela silvicultura, mas nem tudo parou.

No canteiro da obra da Aracruz, algu-

mas atividades continuam em marcha

lenta. No entorno da futura fábrica,

a prefeitura mantém o efetivo empe-

nhado na reformulação do sistema vi-

ário. Vitorio Menegotto, secretário do

Desenvolvimento de Guaíba, estima

em um ano o tempo necessário para a

retomada integral dos projetos indus-

triais e de reflorestamento.

A Votorantim, por sua vez, retar-

dou o início da parte industrial do seu

projeto gaúcho - bastante adiantado

no terreno florestal, com quase 100

mil hectares adquiridos e boa parte

disso plantada - porque sua priorida-

de era concluir a implantação de sua

fábrica de celulose em Três Lagoas,

no Mato Grosso do Sul, cuja arran-

cada está marcada para março deste

ano (veja reportagem na página ).

Descartada a hipótese de opera-

ção no segundo semestre de 2011 das

novas unidades industriais gaúchas

da Votorantim e da Aracruz, é pro-

vável que as duas fábricas não mais

sejam construídas simultaneamente.

Dependendo dos desdobramentos das

negociações societárias entre ambas,

é possível até que uma das unidades

não saia mais do papel, pelo menos

na década de 2010. Mas nada impe-

de que todas estejam em operação em

meia dúzia de anos, pois o Brasil não

deixou de ser o melhor lugar para pro-

duzir madeira e seus derivados. O cus-
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to médio de produção da celulose no

Brasil está em US$ 300 a tonelada, a

metade da Europa.

"Nos últimos 40 anos, o setor

florestal brasileiro atravessou oito

crises, sempre crescendo", afirma o

engenheiro Leonel Menezes, consultor

em exportação de madeiras com es-

critório em Porto Alegre. Ele acredita

que a crise atual, decorrente de uma

quebra de confiança desencadeada

pelo desaparecimento do crédito, se

assemelha às incertezas de meados de

1994, quando foi criado o real. Dian-

te dos mais recentes acontecimentos,

Menezes acredita que a longo prazo

nenhum projeto do setor deixará de

chegar ao fim, mas os donos talvez

não sejam mais os mesmos do come-

ço. Com a ressalva de que no setor flo-

restal ainda estaria em vigor o ditado

- v 'lobo não come lobo".

Mercado de madeira
O adiamento dos projetos flores-

tais e industriais da Aracruz e da Vo-

torantim gerou incerteza no mercado

de madeira no Rio Grande do Sul,

onde predomina o cultivo de eucalip-

to, ao lado do pinus e da acácia ne-

gra, num total de quase 500 mil hec-

tares. Enquanto a Votorantim possui

principalmente eucaliptais jovens, a

Aracruz dispõe de plantações de di-

versas idades, pois comprou bastante

terra - de preferência com eucalipto

já plantado, para evitar a busca de

vavelmente para abater os preços das

matérias-primas de origem florestal.

Com isso vai beneficiar especialmente

indústrias de chapas como a Fibra-

plac e a Masisa, que estão expandindo

suas operações no Rio Grande do Sul

e atendem exclusivamente o mercado

interno.

Embora seja relativamente ine-

lástico, o mercado de madeiras obe-

dece a ciclos longos de alta e baixa

de valor. A matéria-prima florestal é

bastante influenciada pela cotação da

celulose, uma commodity de luxo cuja

tonelada costuma oscilar entre 400 a

1000 dólares. As estatísticas de es-

pecialistas indicam que o declínio do

valor da madeira vinha pintando no

horizonte desde 2007, devido à desa-

celeração do mercado norte-america-

no, cujo déficit habitacional é de 1,8

milhões de casas por ano. A queda se

consumou abruptamente com a evapo-

ração dos capitais financeiros a partir

de outubro passado. Menezes acredi-

ta que o mercado vai se normalizar a

partir do final de 2009, entrando no

pico de alta entre 2010 e 2011.
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licença ambiental - num raio de até

200 quilômetros de Guaiba.

Assim que adiou seu projeto in-

dustrial, a Aracruz começou a ofertar

madeira, derrubando os preços das

toras à lenha. Estimativas de opera-

dores do mercado madeireiro calcu-

lam que, como parte de seu esforço

para recuperar o caixa, a Aracruz

ofertará 500 mil metros cúbicos de

madeira em 2009, contribuindo pró-



Celulose

O engenheiro Luciano Meira,

diretor da Mariani, a maior indús-

tria de dormentes, postes e mourões

do país, com sede em Guaíba, diz que

a situação atual lembra algo ocorri-

do nos anos 1980, quando a Riocell,

antiga denomina-

ção da fábrica de

celulose de Gua-

íba (comprada

em 2002 pela

Aracruz), fez um

projeto de dupli-

cação e incentivou •

os proprietários rurais a investir em
silvicultura. "Plante uma floresta, co-

lha uma fortuna", dizia a campanha.

Quem plantou não colheu o prometi-

do, pois o projeto da duplicação não

saiu do papel. Ainda bem que árvore

é um ativo que raramente perde valor.

Desde que a ameaça de um "apagão

florestal" obrigou o BNDES a criar

uma linha de crédito para a silvicul-

tura, em 2002, os florestadores bra-

sileiros aumentaram rapidamente a

área cultivada de

espécies madeirei-

ras, chegando a

600 mil hectares

porano. Em 2009,

em conseqüência

da desaceleração

• da Aracruz e da

Votorantim, os plantios devem ficar

abaixo de 500 mil hectares, ainda

assim muito acima dos números que

deram origem ao fantasma de um co-

lapso na produção de matéria-prima

florestal.

Incendiado pelos projetos das in-

dústrias de celulose, o mercado sulino

de madeira fora invadido nos últimos

anos por aventureiros e especulado-

res. Os preços das terras triplicaram

de valor até na "pastosa" fronteira

oeste do Rio Grande do Sul graças

às compras feitas pela Stora Enso,
que entrou na região por último, mas

com a intenção declarada de implan-

tar também uma fábrica de l milhão

de toneladas anuais de celulose entre

Rosário do Sul e Itaqui. Foi longe de-

mais: a maior parte dos 47 mil hec-

tares adquiridos por ela fica a menos

de 150 quilômetros da fronteira, in-

fringindo a lei que proíbe a compra de

terras por estrangeiros, nessa faixa,

sem autorização do Conselho de Se-

gurança Nacional.

O projeto da Stora Enso está pa-

rado nesse impasse, explorado princi-

pal mente por entidades ambientalistas

que também fazem campanha contra

as monoculturas arbóreas e os proje-

tos de exportação de celulose.

Pastoreio em
lavoura arbórea
Numa tentativa de provar que o

eucalipto não é o bicho-papão pinta-

do pelos ambientalistas, a Votorantim

está explorando a integração lavoura-

pecuária-floresta em alguns dos seus

talhões de eucalipto no sul gaúcho. O

pacote é novo, mas a tecnologia não

chega a surpreender os proprietários

rurais do Rio Grande do Sul, onde há

mais de um século se planta eucalipto

para lenha, madeira e abrigo para o

gado. Além disso, a integração lavou-

ra-pecuária é tradicional nas áreas de

pousio (descanso) das regiões produ-

toras de grãos. Ao invés de deixar a

terra ao deus-dará, o produtor investe

na formação de pastagens de inverno

visando a engorda de animais que, em

condições normais, sofrem muito com
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a deficiência alimentar no período

frio.

Em regiões muito dinâmicas,

como o planalto médio gaúcho e a

zona das Missões, a organização das

propriedades rurais obedece aos mo-

vimentos do mercado. Essas áreas já

alternaram a produção de milho, tri-

go e soja; hoje estão sob influência de

projetos de produção de leite; e não

descartam a silvicuítura para atender

necessidades de lenha, mourões/ pos-

tes e madeira para a construção civil

ou para a indústria do mobiliário.

Não é apenas o mercado, mas a

própria vocação da propriedade, que

determina o melhor aproveitamento

da terra. Segundo o pesquisador Re-

nato Fontaneli, da Embrapa Trigo,

sediada em Passo Fundo, a prática

da integração lavoura-pecuária no

norte gaúcho vem contribuindo para

melhorar os índices de rendimento

em pecuária bovina de corte. uCom

o sistema", diz Fontaneli, "já é possí-

vel ofertar bovinos jovens, terminados

com idade inferior a dois anos - a mé-

dia atual é de quatro anos - permitin-

do melhor qualidade de carcaça".

Outro benefício da integração é

o aumento da natalidade do rebanho

por meio de um

manejo adequado

dos pastos. Segun-

do Paulo César

Carvalho, da Uni-

versidade Federal

do Rio Grande do

Sul, o ganho de

peso animal pode chegar a 500 quilos

por hectare em 100 dias de pastejo

em forragem de 20 a 30 centímetros

de altura. Ou, seja, as incertezas no

retorno nas safras de grãos podem ser

amenizadas com a melhor utilização

das áreas no inverno. Outra vantagem

é que o rodízio de culturas diminui

pragas como os nematóides que pre-

judicam as lavôuras de soja. É que a

integração de sistemas, por ser eco-

logicamente mais correta, favorece a

reciclagem de nutrientes.

Embora os habitantes da porção

norte do Rio Grande do Sul tenham

contribuído para derrubar a maior

parte das florestas ali existentes, os

estancieiros da metade sul sempre

viram com bons

olhos o plantio
de árvores para

oferecer ao gado

sombra no verão

e proteção contra

o frio no inverno.

Segundo o pes-

quisador da Embrapa Pecuária Sul

(Bagé), Alexandre Varella, a presen-

ça das empresas de madeira e celulose

está mudando a visão do proprietário

rural sobre a silvicuítura. Somente na

metade sul do Rio Grande estima-se

em 6 mil hectares a área com integra-

ção em silvicuítura, isto é, pastagens

em meio a florestas de pinus, euca-

liptos e acácia-negra. O sistema exi-

ge manejos diferenciados, com podas

mais radicais nas árvores e espécies

de pastagens tolerantes à sombra. O

espaçamento entre as árvores também

precisa ser maior para que os pastos

recebam luz suficiente para vingar,

mas está provado que as vacas se ali-

mentam melhor na sombra e gastam

menos energia quando se livram do

calor. A integração pecuária-floresta

permite dobrar a renda por área. Por

isso, os pesquisadores acreditam na

ampliação dos sistemas agrossilvipas-

toris, que favorecem uma exploração

rural livre das monoculturas. Esse sis-
tema foi preconizado nos anos 1980

por pesquisadores da Amazônia para

recuperar solos degradados por proje-

tos agropecuários no norte do Brasil.

Segundo a Embrapa Trigo, a

integração lavoura-pecuária-floresta

esteja presente em mais de 2,5 bilhões

de hectares no mundo, respondendo

por 50% da carne e 90% do leite con-

sumidos pela população humana.
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