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Resumo 

O presente estudo mostra o perfil dos empregados rurais assalariados no estado de São Paulo. 

Para tanto, foram captados dados sobre o número total de empregado sem termos dos 

seguintes parâmetros de análise: tamanho do estabelecimento, gênero, grau de instrução, 

salário, remuneração, média de idade, tempo de permanência no emprego. Além disso, foram 

destacadas as 25 cidades do estado que mais concentram os empregados. A avaliação se deu 

através de grupos de cultura, produção e extração do subsetor da madeira. 

Tabela Resumo 

Subsetor da madeira no estado de São Paulo 

✓ O subsetor da madeira paulista (eucalipto, pinus, seringueira e nativas) possui mais 

de 1,3 milhões de hectares cultivados, com pouco mais de 45 mil silvicultores, 3 

milhões de hectares de florestas nativas em 150 mil propriedades rurais. 

✓ No estado de São Paulo, 60% da madeira de eucalipto destina-se ao processamento 

industrial para produção de pastas celulósicas ou de chapas/painéis. 

✓ O subsetor da madeira e celulose rendeu em 2019, aproximadamente US$ 12 bilhões 

de dólares em exportações. 

✓ O subsetor tem aproximadamente 12 mil empregados assalariados rurais no estado. 

✓ O cultivo de eucalipto concentra a maior parte dos empregados assalariados rurais, 

com 4.414 mil no estado. 

✓ Empresas com até 99 trabalhadores, emprega 72,14% do total de trabalhadores. 

✓ Pessoas do gênero feminino representam apenas 22,30% do total de empregados. 

✓ Pessoas do gênero masculino podem receber até 66,27% mais que as do feminino 

em alguns grupos. 

✓ O piso salarial, de acordo com o ACT selecionado é de R$1.215,68. 

✓ 33,60% dos empregados possuem ensino médio completo. 

✓ O tempo médio de permanência no emprego em 2018 foi de 46 meses. 

✓ A cidade de Itapetininga possui o maior número de empregados no estado. 
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1. Introdução 

O perfil elaborado neste estudo, tem como objetivo avaliar as características dos empregados 

assalariados no subsetor da madeira para que os sindicatos e FERAESP, assim como a 

sociedade em geral interessada no tema, possam elaborar políticas públicas e sindicais na 

resolução dos problemas identificados. 

A pesquisa foi delimitada pela área de representação sindical da FERAESP, ou seja, o estado 

de São Paulo.  

O estudo tem como base a Relação Anual de Informações Sociais (RAIS) e Cadastro Geral de 

Empregados e Desempregados (CAGED) do ministério da Economia, ou seja, baseia-se na 

análise de trabalhadores com carteira assinada. Por conta da pandemia do coronavírus (covid-

19), a base de dados da RAIS e CAGED não disponibilizou as estatísticas para o ano de 2020 

até o fechamento da captação de dados deste estudo (24 de junho de 2020), com números de 

2019 somente para o CAGED.  

A avaliação foi feita a partir de estatística descritiva. Para uma aproximação maior do perfil 

dos assalariados rurais no estado de São Paulo, foram destacados 8 (oito) grupos 

característicos do subsetor da madeira que englobam esses trabalhadores: Cultivo de 

seringueira, Produção de mudas (...), Cultivo de eucalipto, Cultivo de acácia-negra, Cultivo de 

pinus, Cultivo de mudas em viveiros florestais, Extração de madeira em florestas plantadas e 

Extração de madeira em florestas nativas. 

A madeira é um importante subsetor do agronegócio brasileiro e paulista, que emprega, como 

será visto, somente no estado de São Paulo quase 12 mil pessoas nos grupos destacados de 

forma direta. 

 

2. O subsetor da madeira  

De acordo com o Instituto de Economia Agrícola (IEA), o subsetor da madeira paulista 

(eucalipto, pinus, seringueira e nativas) possui mais de 1,3 milhões de hectares cultivados, 

com pouco mais de 45 mil silvicultores, 3 milhões de hectares de florestas nativas em 150 mil 

propriedades rurais; é a terceira atividade em ocupação de área no Estado de São Paulo. 
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Com plantios distribuídos pelo estado, algumas regiões se destacam, tais como: Vale do 

Paraíba, Serra do Mar e Vale do Ribeira. A silvicultura paulista é a segunda no ranking 

nacional.  

No estado de São Paulo, 60% da madeira de eucalipto destina-se ao processamento industrial 

para produção de pastas celulósicas ou de chapas/painéis (processo), de 30% a 35% tem fins 

energéticos e apenas cerca de 5% a 7% vai para processamento mecânico. Os grandes 

consumidores de madeira para fins energéticos são os setores industriais ligados ao 

agronegócio ou à construção civil, com destaque para os segmentos de cerâmica e de 

alimentos (óleo vegetal, suco de laranja, alimentos processados, torrefadoras e secagem de 

grãos, frigoríficos, granjas, rações, curtumes, indústria de fertilizantes). Em menor escala, há 

também o consumo urbano, representado por panificadoras, docerias, restaurantes 

(churrascarias e pizzarias), entre outros. (IEA, 2020). 

O subsetor da madeira e celulose rendeu em 2019, aproximadamente US$ 12 bilhões de 

dólares, cerca de R$ 65 bilhões de reais (cotação aproximada para o dia 26 de junho de 2020) 

e cerca de 5,2% das exportações brasileiras, o subsetor ficou apenas atrás da soja. 

De acordo com a Indústria Brasileira de Arvores (IBÁ), o subsetor como todo gera no Brasil 

mais de 3,8 milhões de empregos diretos e indiretos. 

Segundo a IBÁ, no País, o subsetor ocupa mais de 7,83 milhões de hectares de área plantada 

para os seguintes seguimentos: 

• Celulose e papel: 36% 

• Produtores independentes: 29% 

• Investidores financeiros: 10% 

• Siderurgia e carvão vegetam: 12% 

• Painéis de madeira e pisos laminados: 6% 

• Produtos sólidos de madeira: 4% 

• Outros: 3% 

Além disso, o subsetor possui várias empresas de relevância financeira para o estado de São 

Paulo e Brasil. 

3. Empresas  

A madeira conta com várias empresas na cadeia de produção, em seguida foram destacadas 

algumas, das principais e, associadas a IBÁ na figura 1 e 2. 
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Figura 1 – Empresas do subsetor da madeira  

 

Fonte: IBÁ 

 

Figura 2 - Empresas do subsetor da madeira  

 

Fonte: IBÁ 
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4. Demanda internacional e China 

A indústria de madeira e celulose brasileira atinge quase todas as regiões do mundo; o 

mercado possui demanda da América Latina, América do Norte, Europa, Ásia 

(principalmente a China) e África (em menor relação comercial).  

Somente para o mercado chinês, em 2019, de acordo com a IBÁ, foram exportados o 

equivalente há mais de US$ 850 milhões de dólares apenas com a produção de celulose. Para 

a Europa foram mais de US$ 700 milhões de dólares; América do Norte e Ásia mais de 295 

milhões, cada. A América Latina demandou pouco mais de US$ 30 milhões de dólares e a 

África US$ 27 milhões de dólares. No mesmo ano, a América Latina demandou US$ 44 

milhões de dólares em painéis de madeira, seguida pela América do Norte com US$ 13 

milhões de dólares.  

A China é o maior consumidor de madeira do mundo e, vem adotando a estratégia de 

aquisição de empresas em outros países como o Brasil. 

O grupo Chinês Royal Golden Eagle - RGE, investiu mais de R$ 7 bilhões de reais na fábrica 

de celulose Bracell, na cidade de lençóis Paulista – SP. Segundo o governo paulista (2019), 

foi o maior investimento privado dos últimos 20 anos no estado de São Paulo, o que poderá 

gerar mais de 7.500 empregos. 

 

5. Empregados do subsetor da madeira no estado de São Paulo 

Como mencionado, o perfil de análise tem como base 8 (oito) grupos característicos de 

empregados assalariados rurais do subsetor da madeira: Cultivo de seringueira, Produção de 

mudas, Cultivo de eucalipto, Cultivo de acácia-negra, Cultivo de pinus, Cultivo de mudas em 

viveiros florestais, Extração de madeira em florestas plantadas e Extração de madeira em 

florestas nativas. O gráfico 1 abaixo apresenta o número total de empregados segundo os 

grupos e por ano. Como pode ser visto, o subsetor tem aproximadamente 12 mil empregados 

(11.148 mil em 2018). 

Em 2010 e 2011 a alta do número de empregados (14.500 mil) e (14.256 mil) 

respectivamente, é explicada pela expansão do Produto Interno Brasileiro (PIB) e pelo 

crescimento de países tradicionalmente demandantes de madeira e celulose. Em 2010, o PIB 

brasileiro teve crescimento de 7,5% e, em 2011, de 2,7%. A China cresceu 9,2% em 2011 e 

10,3% em 2010. Essas informações constam nos relatórios do Instituto Brasileiro de 

Geografia e Estatística (IBGE) e do website Trading Economics.  
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O gráfico 2 abaixo, mostra o número de empregados por grupos em 2018. Como pode ser 

observado, o cultivo de eucalipto concentra a maior parte dos empregados assalariados rurais, 

com 4.414 mil, seguido pelo segmento de produção de mudas, com 1.831 mil empregados; 

extração de madeira (1.515 mil); cultivo de pinus (1.294 mil); cultivo de seringueira (1.282 

mil) e cultivo de mudas (794). Extração de madeiras nativas e cultivo de acácia negra 

registrou 11 e 7 empregados respectivamente.  

Gráfico 1 – Total de empregados em todos grupos do subsetor da madeira. 

 

Fonte: RAIS / Elaboração: FERAESP 

Gráfico 2 – Total de empregados por grupos da madeira em 2018. 

 

Fonte: RAIS / Elaboração: FERAESP 
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A maioria dos 11.148 mil empregados em 2018 estão em empresas de médio e 

(principalmente) de pequeno porte, uma característica do setor do agronegócio paulista.  

5.1.  Número de empregados segundo o tamanho de estabelecimento 

O setor do agronegócio no Brasil e no Estado de São Paulo, tem elevado grau de 

mecanização, principalmente em empresas de grande porte. Sendo assim, as empresas com 

maior fatia de mercado, produção por hectare e receita, por exemplo, possuem, 

proporcionalmente, menos empregados, como apresenta o gráfico 3, ao contrário de empresas 

pequenas, que são mais intensivas em mão de obra, o subsetor da madeira apresenta essa 

característica de mão de obra reduzida. 

Empresas com até 99 trabalhadores empregam 72,14% do total de empregados em 2018., já 

empresas com mais de 1.000 (mil) trabalhadores, empregam apenas 10,15% do total. 

Estabelecimentos com até 4 funcionários são os que mais possuem empregados se 

comparados com as outras faixas de tamanho, 1.809 (mil) empregados em 2018. O nível de 

estabelecimento que possui menos empregados compreende as empresas que tem entre 250 e 

499 trabalhadores e que, em 2018, tinham apenas 284 pessoas em atividade laboral. 

Gráfico 3 – Total de empregados por tamanho de estabelecimento e todos os grupos em 2018. 

 

Fonte: RAIS / Elaboração: FERAESP 
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A desagregação em grupos, apresentado na tabela 1, mostra que, apenas o cultivo de eucalipto 

tem empregados nas atividades laborais em estabelecimentos com mais de 1000 (mil) 

empregados. O grupo do eucalipto, que registrou 1.132 mil empregados em 2018 na faixa de 

esmaecimentos de 1000 ou mais empregados, é também o único a apresentar trabalhadores na 

faixa de estabelecimentos com 250 a 499 pessoas em atividade laboral (284 empregados). 

Na faixa de estabelecimentos que empregam entre 100 e 249 trabalhadores, o eucalipto ainda 

ocupa um lugar de destaque, com 577 empregados, seguido de produção de mudas com 497. 

Na faixa de estabelecimentos que empregam entre 1 a 100 trabalhadores, o eucalipto, como 

mencionado ocupa um destaque pela concentração de empregados. Mas, de forma geral, há 

uma diversidade entre todos os portes dentro dos limites de empresas com 1 a 100 pessoas em 

atividades laborais. Além do cultivo de eucalipto (739 empregados), destaca-se também a 

faixa de empresas que empregam entre 1 e 4 funcionários, o cultivo de seringueira com 550 

trabalhadores. 

Tabela 1 – Total de empregados por Faixas de estabelecimentos e grupos da madeira (2018). 

 1 a 4 5 a 9 10 a 

19 
20 a 

49 
50 a 

99 
100 a 

249 
250 a 

499 
1000 ou 

Mais 
Cultivo de 

seringueira 
550 233 206 178 115 0 0 0 

Produção de mudas 

(...) 
141 203 182 406 402 497 0 0 

Cultivo de eucalipto 739 468 459 247 508 577 284 1.132 

Cultivo de acácia-

negra 
0 7 0 0 0 0 0 0 

Cultivo de pinus 115 162 344 178 154 341 0 0 

Cultivo de mudas em 

viveiros florestais 
83 81 134 185 150 161 0 0 

Extração de madeira 

em florestas 

plantadas 

176 201 321 323 380 114 0 0 

Extração de madeira 

em florestas nativas 
5 6 0 0 0 0 0 0 

Total 1.809 1.361 1.646 1.517 1.709 1.690 284 1.132 

Fonte: RAIS / Elaboração: FERAESP 

Portanto, a mecanização reduziu, durante os anos, o número de empregados nos cultivos, na 

extração e na produção e, além disso, ocasionou na concentração do total de empregados em 

estabelecimentos de menor porte. O destaque dos grupos selecionados, o cultivo de eucalipto, 

ocupa a primeira posição na maioria dos níveis de estabelecimentos, pois é a cultura 

predominante de madeira no estado de São Paulo. 
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5.2.  Comparativo por gênero  

O comparativo por gênero, apresentado no gráfico 4, mostrou que as mulheres representam 

apenas 22,30% do total de empregados. Do total de empregados, 8.661 mil eram do gênero 

masculino e 2.487 mil do feminino. 

No cultivo de eucalipto, o gênero feminino representa 17,42% do total, com 655 empregadas, 

contra 3.759 mil empregados do gênero masculino. 

Em todos os grupos selecionados para o estudo, a maioria dos empregados são do gênero 

masculino. 

Gráfico 4 – Total de empregados por gênero e subsetores da madeira. 

 

Fonte: RAIS / Elaboração: FERAESP 

Assim, o subsetor é caracterizado pela predominância de mão de obra do gênero masculino, 

que também leva vantagem em relação ao salário médio. 

5.2.1. Salário médio por gênero 

O gráfico 5 apresenta a avaliação do salário médio, segundo o gênero e grupos, foi captado o 

último dado disponibilizado pelo CAGED, de dezembro de 2019. 
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Os grupos faltantes na tabela não tinham trabalhadores em atividade para o mês de dezembro. 

Em apenas um grupo, pessoas do gênero feminino receberam, em média, salário maior que os 

do masculino, mesmo assim, a diferença não é grande. O estudo identificou que, na extração 

de madeira, pessoas do gênero feminino receberam em média R$1.622,60, ou 3.09% mais que 

os trabalhadores do gênero masculino que, por sua vez, receberam R$1.574,00. Isso pode 

ocorrer devido a possibilidade da maioria das pessoas do gênero feminino, particularmente 

nesse grupo, ter ocupação que exija maior grau de instrução, portanto, o salário é maior. Em 

todas os outros grupos, pessoas do gênero masculino recebem mais que as do gênero 

feminino: 

• No grupo do cultivo de pinus, os homens ganham 66,27% mais que as mulheres; 

• No grupo da produção de mudas, os homens ganham 19,99% mais que as mulheres; 

• No grupo do cultivo de seringueira, os homens ganham 14,17% mais que as mulheres; 

• No grupo da produção de mudas, os homens ganham 8,14% mais que as mulheres e 

• No grupo do cultivo de eucalipto, masculino ganham 5,50% mais que feminino. 

A alta diferença salarial observada no grupo do cultivo de pinus também é verificada em 

outros meses, conforme a base de dados do CAGED, mesmo que as mulheres tenham, em 

média, mais tempo de permanência no emprego do que os homens. 

Gráfico 5 – Salário médio por gênero e grupos da madeira para dezembro de 2019. 

 

Fonte: CAGED / Elaboração: FERAESP 

O salário médio para os homens no cultivo de pinus (R$1.124,19), ficou abaixo do salário 

mínimo do estado de São Paulo, que foi de R$1.163,55, em 2019. O salário médio para as 
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mulheres, no grupo de pinus, representa 68% do salário mínimo nacional e 58% apenas do 

salário mínimo do estado em 2019. 

Nenhum dos grupos registrou média salarial maior que 2 (dois) salários mínimos. (aqui 

considerando o salário mínimo nacional em 2019: R$998,00).  

5.3. Comparativo por ocupação  

Para efeito comparativo em relação ao salário médio e outros subsetores de atividade, foram 

destacadas 3 (três) ocupações para o mês de dezembro de 2019: operador de motosserra 

(ocupação típica do subsetor da madeira), operador de máquinas de construção civil e 

pedreiro. 

Entre as 3 (três) ocupações, a que teve o registro de menor salário foi a de operador de 

motosserra. Os empregados registrados nessa ocupação receberam, em média, 34% menos 

que os operadores de máquinas da construção civil e 26% menos que pedreiros, tal como 

identificado na tabela 2. 

Tabela 2 – comparativo de salários entre ocupações 

                      Operador de máquina da construção civil         R$ 2.061,03 

                      Pedreiro                                                             R$ 1.854,26 

                      Operador de motosserra                                    R$ 1.370,51 

Fonte: CAGED 

 

6. Acordo coletivo de trabalho – região de referência para a silvicultura (subsetor 

da madeira)  

Para uma aproximação ainda maior da realidade dos empregados assalariados rurais do 

subsetor da madeira, foi escolhida uma região de referência de produção, extração e cultivo, 

onde há uma grande concentração de empregados. Através do sistema mediador da Secretaria 

de Relações do Trabalho (SRT) do governo federal, foi extraído o último acordo coletivo de 

trabalho (ACT) vigente e disponível (número de registro: SP002738 /2020). 

O acordo, com vigência até dezembro de 2020, fixa o piso salarial em R$1.215,68, apenas 

4,29% maior que o salário mínimo do estado de São Paulo em 2019 que é de R$1.163,55 

(salário para 2020 não definido até o fechamento do estudo). 

Além disso, o ACT definiu alguns pisos diferenciados: 

• Operador de motosserra: R$1.215,68, menor que a média estadual em 2018; 

• Tratorista: R$1.217,30; 
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• Mecânico: 1.419,55; 

• Operador de máquinas florestais: R$1.255,31; 

• Motorista: R$1.531,73; 

• Operador de motocoveador: R$1.329,73 e 

• Auxiliar de manutenção: R$1.329,73. 

Destaca-se que houve acordo para reajuste em janeiro de 2020 em 4,48%, com horas extras de 

50% de acréscimo em relação à hora normal. O auxilio alimentação foi definido no valor de 

R$350 para os encarregados, tratoristas e motoristas. Para os demais, ficou acordado o valor 

de R$ 190,00. O ACT prevê jornada de trabalho 12x36, estabilidades como a prestação de 

serviço militar; empregado em via de aposentadoria; licença maternidade e insalubridade. 

Além disso, também prevê relações sindicais, como: campanha de sindicalização e 

atendimento ao dirigente sindical e contribuição ao sindicato. 

 

7. Remuneração média 

A remuneração média, que é composta por salário mais conjunto de recebíveis (vale 

alimentação, horas extras, horas in itinere etc.) para os empregados no cultivo de eucalipto, 

foi de R$2.179,55 em 2018, maior remuneração registrada no ano, como pode ser observado 

no gráfico 6. O cultivo de acácia negra foi o grupo que registrou a menor remuneração, com 

R$1.458,78 em média. 

Gráfico 6 - média de remuneração para os grupos da madeira em 2018. 

 

Fonte: RAIS / Elaboração: FERAESP 
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Em nenhum grupo destacado no estudo foi observada uma remuneração média acima de 

R$2.500,00.  

 

8. Média de idade  

A média de idade (gráfico 7) dos empregados por grupos e gênero em 2018, registrou o maior 

patamar para os homens na extração de madeira (nativas) com idade média de 46 anos, uma 

vez que as mulheres registraram, no mesmo grupo, a média de idade de 33 anos. 

A menor média de idade foi registrada no cultivo de acácia negra para o gênero masculino, 

que teve apenas uma pessoa empregada no período (32 anos). Já o feminino registrou nesse 

cultivo, média de idade de 41 anos. 

Gráfico 7 – Média de idade por gênero e grupos da madeira (2018). 

 

Fonte: RAIS / Elaboração: FERAESP 
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Nenhum grupo selecionado atingiu média de idade menor que 30 anos e maior que 50 anos de 

idade. Esses trabalhadores tem grau de instrução médio, como apresentado na próxima seção. 

 

9. Grau de instrução  

A maioria dos empregados nos grupos destacados, tem ensino médio completo, 33,60% do 

total ou 3.745 mil pessoas, como mostra o gráfico 8, seguido por: 

• Fundamental Completo 19,70%; 

• 6ª a 9ª Fundamental 12,72%; 

• Médio Incompleto 10,16%; 

• 5ª Completo Fundamental 9%; 

• Até 5ª Incompleto 7,96%; 

• Superior Incompleto 1,01%; 

• Analfabeto 0,93% e 

• Mestrado 0,17% 

Gráfico 8 – Grau de instrução em todos os grupos da madeira (2018). 

 

Fonte: RAIS / Elaboração: FERAESP 
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O diagnóstico positivo observado foi o de que os trabalhadores analfabetos não atingem 1% 

do total de empregados, como mostrado. Por outro lado, há variações, entre os grupos, quanto 

ao tempo médio de permanência na mesma empresa. 

 

10. Tempo de Permanência no emprego 

A rotatividade no trabalho, com base no ano de 2018, para todos os grupos analisados é 

relativamente alta. A média de permanência dos empregados é de aproximadamente 46 

meses, ou seja, menos de 4 anos de atividade laboral na mesma empresa. 

Os gráficos 9 e 10, mostram o tempo de permanência por ano e por grupo. Em 2018, a cultura 

de eucalipto foi a que mais registrou tempo de permanência no emprego: 71 meses, em média, 

ou quase 6 anos. A cultura de acácia negra foi a que teve o menor registro de permanência no 

emprego no ano de 2018: a saber, 21 meses, menos de 2 anos. No mesmo ano, a cultura de 

seringueira registrou média de permanência de 58 meses, seguida de cultura de pinus e mudas 

com 50 meses; produção de mudas, com média de 48 meses; extração de madeira (floresta 

plantada), com média de 39 meses e extração de madeira (floresta nativa), com média de 33 

meses. A média geral (todos os grupos) de permanência no emprego em 2017 foi de 

aproximadamente 46 meses; em 2016 foi de 43 meses; em 2015 foi de 59 meses; em 2014 foi 

de 56 meses. 

Gráfico 9 – Tempo médio de permanência no emprego por ano e grupos (em meses de 

permanência). 

 

Fonte: RAIS / Elaboração: FERAESP 
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A cultura de acácia negra mostrou uma dinâmica diferente dos outros grupos; esta, tem como 

característica um maior tempo de permanência dos empregados no trabalho. Isso fica mais 

facilmente evidenciado no gráfico 10: a coluna para esta cultura é maior que a dos outros 

grupos. Em 2013 a cultura de acácia negra registrou tempo médio de permanência no 

emprego de 186 meses; em 2012 de 174 meses; em 2011 de 148 meses; em 2010 de 216 

meses (maior tempo em todos os registros captados neste estudo, 18 anos em média de 

permanência); em 2009 de 156 meses e em 2008 a permanência no emprego foi em média de 

138 meses.  

A média geral para o ano de 2013 em todos os grupos foi de aproximadamente 56 meses; em 

2012 foi de 53 meses; em 2011 foi de 48 meses; em 2010 foi de 57 meses; em 2009 foi de 48 

meses e por fim 2008 registrou uma média de permanência de 44 meses. 

Gráfico 10 - Tempo médio de permanência no emprego por ano e grupos (em meses de 

permanência). 

 
Fonte: RAIS / Elaboração: FERAESP 
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A diferença maior da cultura de acácia negra para os outros grupos, se dá pelo fato desta 

cultura congregar menos empregados que os outros grupos analisados. Em alguns casos, há 

apenas 1 empregado no ano. As diferenças por ano, tem variações por conta da economia 

brasileira, mercado internacional e câmbio, o subsetor é caracterizado por ser agroexportador. 

Além disso, apesar do subsetor ter colheita o ano todo, algumas empresas, por exemplo, na 

plantação de mudas, trabalham com contratos determinados. 

 

11. Cidades com maior concentração de empregados  

Dos mais de 11 mil empregados nos grupos selecionados do subsetor madeireiro, o maior 

número se concentra no cultivo de eucalipto, como visto, com mais de 4.4000 empregados, 

com destaque para a região de Itapetininga-SP, que registrou 1.262 (mil) empregados nesta 

cultura. Em ordem decrescente, os gráficos 11 e 12, mostram as 25 cidades do estado que 

mais concentram trabalhadores. Itapetininga com 1.317 mil empregados; Itapeva com 683; 

Buri com 369; Mogi Guaçu com 356 e Lençóis Paulista com 303. Essas foram as cidades que 

registraram mais de 300 empregados em atividade laboral no subsetor da madeira. 

Gráfico 11 – As 25 cidades com mais concentração de empregados no estado de São Paulo 

(2018). 

 
Fonte: RAIS / Elaboração: FERAESP 
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Gráfico 12 – As 25 cidades com mais concentração de empregados no estado de São Paulo 

(2018). 

 

Fonte: RAIS / Elaboração: FERAESP 

 

12. Condições de trabalho e problemas ambientais 

O subsetor da madeira possui problemas relacionados as condições de trabalho e meio 

ambiente, comum ao setor do agronegócio. Além da atividade ilegal de extração de madeira 

em áreas protegidas pelos órgãos ambientais, muitas empresas, mesmo operando em 

atividades legais, ocasionam problemas relacionados ao meio ambiente. 

De acordo com publicação da Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz, 2010), territórios 

expropriados por monoculturas como a de eucalipto, além de causar êxodo rural, tendo em 

vista que a monocultura ocupa espaços da agricultura familiar, tem ameaça de contaminação 

pelo uso dos agrotóxicos os lençóis freáticos, nascentes e animais.  

O artigo da Fiocruz cita problemas como os causados na região do Vale do Paraíba, no cultivo 

de eucalipto, inclusive com duas Ações Civis Públicas (ACP) do Defensor Público Wagner 

Giron de La Torre, após denúncias de movimentos sociais de preservação do meio ambiente.  
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Além dos danos à saúde de pessoas, todo o ecossistema da região foi contaminado 

após a utilização do herbicida. Com a contaminação da água e de nascentes, criação 

de peixes, porcos e bois de pequenos proprietários rurais, que fazem divisa com 

fazendas de plantação de eucalipto, foi afetada. Moradores denunciam ainda que a 

utilização dos produtos químicos provocou a morte de várias espécies de pássaros 

silvestres, de anfíbios e de insetos, e também de centenas de árvores frutíferas 

(Fiocruz,2010). 

 

No Estado de São Paulo os órgãos reguladores e de fiscalização da questão do meio ambiente 

são, respectivamente, a Companhia Ambiental do Estado de São Paulo (CEESB) e Policia 

Militar Ambiental. 

Em relação as condições de trabalho, problemas relacionados a saúde dos trabalhadores 

afetados por herbicidas, por exemplo, vão desde a diminuição dos glóbulos brancos, tonturas, 

náuseas, desmaios, perda de visão até o enrijecimento dos membros (Fiocruz,2010).  

Segundo estudo publicado pela Revista Árvore (2007), em uma amostra de 90 contratos de 

trabalho no Estado do Espirito Santo, Estado com atividade laboral na madeira semelhante à 

de São Paulo, aproximadamente 17% desses trabalhadores tiveram ocorrência de acidentes de 

trabalho. “Desses acidentes, 60% aconteceram em contratos com colheita e transporte 

florestal próprios e 40%, em terceirizados".  O artigo aponta que, do total de acidentes 

identificados, 73,3% ocorreu na atividade de corte; 13,3% no transporte dos trabalhadores; 

6,7% no carregamento e outros 6,7% na extração. Além disso, em 23% dos contratos os 

trabalhadores não utilizavam equipamento de proteção individual (EPI). 

 

13. Sugestões de políticas públicas e ações sindicais 

Empresas, sindicatos e Estado, detém alguns mecanismos para a solução ou amenização e 

podem antecipar os problemas identificados. A sugestão deste estudo é a de que essas 

instituições, em conjunto ou individualmente, trabalhem na prevenção dos males ocasionados 

pela atividade laboral da madeira. 

As empresas podem ministrar cursos e treinamentos periodicamente aos trabalhadores para 

evitar e prevenir acidentes. 

Empresas certificadoras podem criar regras mais rigorosas a seus associados, com punições, 

por exemplo, na retirada dos selos para exportações em casos graves de acidentes de trabalho, 

não cumprimento de acordos coletivos de trabalho e Leis trabalhistas.  
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 O poder público pode atuar com subsídios na compra de EPI e normas regulamentadoras 

mais rígidas que visam a proteção das relações de trabalho. E, através do Ministério Público 

do Trabalho (MPT), pode aumentar o número de diligências no combate a precarização do 

trabalho e trabalho escravo. 

As entidades sindicais tem o papel de primeiro protetor das regras de trabalho e Leis do 

trabalho. Por isso, tem função primordial para evitar a precarização do trabalho, já muita 

fragilizada, especialmente após a reforma trabalhista de 2017, do governo Michel Temer 

(2017). Essas entidades, até mesmo pelo papel político exercido, podem articular parcerias 

com instituições de ensino, de saúde, do meio ambiente, movimentos sociais e os próprios 

trabalhadores para a resolução dos problemas enfrentados no subsetor da madeira. Além 

disso, tais entidades podem trabalhar na elaboração de acordos coletivos de trabalho que 

possuem poder de Lei, com cláusulas que permitam a antecipação dos problemas, como a 

equalização salarial entre homens e mulheres e normas que protejam a saúde dos 

trabalhadores. 

Os sindicatos, federações, confederações e centrais sindicais, podem em momentos que não 

haja diálogos com as empresas e setor público, fazer parcerias com sindicatos ou instituições 

como as Organizações Não Governamentais (ONG´s), nacionais ou internacionais, no intuito 

de pressionar as possíveis empresas infratoras, seja para pressionar o boicote dos produtos ou 

seja para fazer pressão política em relação ao Estado brasileiro. 

 

14. Considerações finais 

O subsetor da madeira, assim como todo o setor do agronegócio é caracterizado por ser um 

grande exportador. Outra característica marcante é a da mecanização; afinal, muitos processos 

da cadeia de produção são mecanizados. O subsetor no estado de São Paulo conta com 

aproximadamente 12 mil empregados assalariados rurais em toda cadeia produtiva e apresenta 

certas diferenças de acordo com a cultura, extração ou produção.  

O grupo da cultura de eucalipto é o que mais se destaca no estado, tanto em produção quanto 

em empregabilidade. A maioria dos empregados é do gênero masculino e também ganham 

mais, em média, em relação ao gênero feminino. Além disso, a maior parte dos empregados 

tem ensino médio completo. 

O subsetor analisado possui diferenças entre os grupos quanto ao tempo de permanência no 

emprego. Além disso, o salário médio em alguns grupos é pouco maior que o salário mínimo 
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estadual. A maior parte dos empregados desenvolvem atividades laborais em 

estabelecimentos de pequeno e médio porte, o que pode dificultar fiscalizações, por exemplo. 

As políticas públicas, assim como as ações sindicais, devem ser concentradas nas condições 

de trabalho, pois, trata-se de trabalhadores que ficam expostos a acidentes constantes 

(motosserra, por exemplo), expostos ao sol, que pode causar problemas de saúde, como 

câncer de pele, além de problemas resultantes de esforços constantes, problemas na coluna, 

etc. 

Portanto, um subsetor que é de tamanha importância para a economia brasileira e paulista e 

que figura como o segundo maior exportador do setor do agronegócio em valores, deve 

desenvolver políticas públicas e ações sindicais objetivas e permanentes em relação à 

proteção das relações de trabalho. Deve-se, portanto, antecipar os possíveis problemas, seja 

através de treinamentos das empresas, que podem arcar com custos altos em caso de 

acidentes, através da regulamentação por parte do Estado, da fiscalização e de ações sindicais 

permanentes e através de acordos coletivos de trabalho ou parcerias. 
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