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RESUMO

O objetivo deste trabalho é situar a análise da conservação florestal no seio da
monopolização da terra. O modelo de desenvolvimento capitalista brasileiro
possibilitou que a propriedade privada da terra se mantivesse estável nas mãos de
uma pequena parcela da população, diante dessa lógica, impõe-se o desafio da
conservação florestal manifestado nos desdobramentos da legislação. No primeiro
capítulo, considera-se elementos da questão ambiental, a qual foi articulada com os
elementos da questão agrária no Brasil e no Paraná. No segundo capítulo
contextualizou-se as políticas ambientais por meio do registro das mudanças da
legislação em diferentes recortes temporais até a atual mudança do Código Florestal
de 1965, revogado pela lei 12.651/12. O terceiro capítulo propõe uma articulação
entre a questão agrária e a questão ambiental a partir de um recorte preciso: o
município de Londrina. As Fontes são dados secundários oficiais, entrevistas obtidas
junto aos agricultores e mediadores institucionais, como a Secretaria Municipal do
Meio Ambiente, o Instituto Ambiental do Paraná, bem como informações
georreferenciadas dos distritos de Maravilha e São Luiz. Conforme dados oficiais do
censo agropecuário de 2006, os responsáveis pelos estabelecimentos declararam
haver apenas 16.829 hectares conservados em APP e RL, número ainda mais
tímido segundo o Sistema de Manutenção, Recuperação e Proteção da Reserva
Florestal Legal e Áreas de Preservação Permanente (SISLEG), que registrava
apenas 9.181,65 hectares divididos em APP e RL, deste total apenas 5.345,56
hectares estão em reserva Legal. Conclui-se que a situação do município não difere
significativamente das demais escalas, seja a estadual, seja a federal, o que revela o
perigoso ônus à sociedade imputado pelos interesses rentistas que reafirmam o
direito absoluto de propriedade, expresso, por exemplo, no retrocesso da legislação
ambiental.
Palavras-chave: Propriedade privada. Monopolização da terra. Conservação
florestal. Legislação ambiental. Londrina.

PEREZ, L. A. The challenge of forest conservation within the logic of the
monopolisation of land. 2014 190 p. (Master in Geography) – Universidade Estadual
de Londrina, Londrina, 2014.

ABSTRACT

The objective of this work is to discuss the analysis of forest conservation within the
monopolization of land. The Brazilian capitalist development model allows the private
ownership of land that remains stable in the hands of a small portion of the population,
given this logic imposes itself to the challenge of forest conservation developments
expressed in the legislation. In the first chapter, we consider elements of the
environmental issue, which was combined with the elements of the agrarian question in
Brazil and Paraná. At the second chapter the environmental policies are contextualized
by recording the changes in the legislation in different temporal clippings to the current
change of the Forest Code of 1965, repealed by the law 12.651/12. The third chapter
provides a link between the agrarian question and the environmental issue from an
accurate cut: the city of Londrina. The sources are secondary and official data obtained
from interviews with farmers and institutional mediators, such as the Municipal
Secretariat of the Environment, the Environmental Institute of Paraná, as well as the
geo-referenced information from the districts of Maravilha e São Luiz. According to
official data of the agricultural census of 2006, the responsible for the establishments
stated that there are only 16,829 acres preserved by APP and RL, in fact this number
had a weak significance under the Maintenance System, Restoration and Protection of
Permanent Preservation Areas and Legal Forest Reserve (SISLEG) which registered
only 9.181.65 hectares divided into RL and APP, this total only 5.345,56 hectares are in
legal reserves. It is concluded that the situation of the district doesn´t differ significantly
from other scales, being at state or federal level, revealing the dangerous burden to the
society attributed by rentier interests that reaffirm the absolute right of ownership,
expressed for example, in the regression of the environmental legislation.
Keywords: Private Property. Monopolization of land. Forest Conservation. Ambiental
law. Londrina.
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INTRODUÇÃO

Desde o período da colonização, a forma de apropriação da terra instituída
no Brasil ocorre por meio de práticas ambientalmente predatórias, baseada no
monopólio da terra e na acumulação ampliada do capital, tendo como prioridade a
renda, advinda de um modelo sui generis de capitalismo (MARTINS, 1999).
Sob o argumento de que a agricultura brasileira tem sua eficiência baseada
na competitividade, conforme as exigências dos mercados externos, pautados em
taxas elevadas de produtividade, entraram em pauta e foram ratificadas mudanças
no chamado Código Florestal, Lei 4771/65. Tais mudanças demonstraram como os
argumentos vencedores careciam de bases científicas que confirmassem que a
legislação vigente até maio de 2012 tornou-se um obstáculo à produção agrícola
nacional. Os debates envolveram diversos setores da sociedade, de um lado
parlamentares da Bancada Ruralista, do outras lideranças agrárias, ambientalistas e
pesquisadores.
A revogação do Código Florestal de 1965 mostra não somente a defesa à
propriedade privada da terra, mas também a defesa incondicional do domínio
absoluto, ou seja, flexibilizando as restrições à exploração dos bens naturais,
consequentemente, a negação do princípio de que o meio ambiente e a natureza
são bens comuns garantidos pela Constituição Federal de 1988.
Isso se deu ao arrepio de estudos realizados nos períodos de debates sobre
as mudanças da legislação, que mostraram cientificamente a importância de áreas
com vegetação protegidas, como “[...] parte fundamental do planejamento agrícola
conservacionista” ABC e SBPC (2011, p. 10), pois atuam diretamente na
manutenção da produção de alimentos e contribuem para o cumprimento da função
social da terra.
O Brasil possui uma estrutura fundiária altamente concentrada que teve suas
origens no período colonial, agravada pela Lei de Terras de 1850 e a partir da
década de 1960, por meio de políticas voltadas para o reforço do caráter rentista do
capitalismo, a título de expansão da produção agropecuária. A condescendência
legal à constituição e manutenção do monopólio fundiário, ao mesmo tempo que
favoreceu a expansão de novas áreas para a produção de grãos, estimulou um ritmo
muito mais acentuado de grilagem de terras, desmatamento e acesso gratuito aos
bens naturais. Tudo isso foi possível graças à capacidade da classe latifundiária
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soldar alianças no campo e na cidade, cujo desfecho é o controle das bases
estruturantes do Estado brasileiro.
É nesse contexto que o presente trabalho justifica-se pela necessidade de
uma análise e compreensão da questão agrário-ambiental do município de Londrina.
O desafio desta pesquisa foi analisar qualitativamente os dados quantitativos oficiais
que, embora passíveis de distorções, pois são autodeclaratórios, fornecem
parâmetros indispensáveis para se apreender a realidade municipal. Como forma de
compensar isso e verticalizar a análise, pudemos dispor do mapa digital fundiário
dos Distritos de Maravilha e São Luiz, dos quais se pode extrair dados precisos
sobre o uso do solo e os remanescentes florestais, o que nos permitiu correlacionar
a questão ambiental com a questão agrária no município.
O percurso metodológico do trabalho consistiu no trabalho com bibliografias,
entrevistas (Apêndice A) com agricultores, envolvendo 32 deles, distribuídos entre
pequenos, médios e grandes.
As investigações empíricas foram, realizadas nos meses de agosto e
setembro de 2013, tendo sido visitadas algumas propriedades localizadas nas zonas
leste, oeste, norte e sul do município. Além disso, sistematizou-se dados agrários e
ambientais coletados junto a órgãos governamentais e trabalhou-se com dados
georreferenciados sobre a estrutura fundiária e áreas de vegetação protegidas dos
Distritos de Maravilha e São Luiz.
Com o resultado do estudo sobre o processo de apropriação da terra e o
desafio da conservação florestal em Londrina, a dissertação foi estruturada em três
capítulos, conforme especificado a seguir:
No primeiro capítulo, abordamos questões mais gerais relativas às
implicações da apropriação privada da terra desde o Brasil colônia ao momento
atual, tendo sido necessário recorrer a apontamentos sobre como as políticas
públicas foram sendo elaboradas e conduzidas por meio de aparato jurídico voltado
fundamentalmente para a garantia da propriedade privada com domínio absoluto. A
atuação do Estado foi entendida como parte indissociável da formação dos pactos
oligárquicos que culminaram na concentração fundiária, a qual prevalece, conforme
expresso nos dados do IBGE e do INCRA.
No segundo capítulo, o foco foi o contexto da política ambiental no Brasil,
buscando-se apontamentos gerais na legislação do período colonial, imperial e
republicano para explicar como o Estado e os agricultores de um modo geral foram
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omissos ao desdenhar os instrumentos jurídicos de proteção às florestas. As
recentes mudanças do Código Florestal, num contexto de políticas que priorizam o
agronegócio e não o cumprimento da função social da terra coroam tal esforço
analítico.
No terceiro e último capítulo, a proposta foi estabelecer uma correlação entre
a questão agrária e a questão ambiental em Londrina, para tanto privilegiou-se o
estudo das áreas destinadas à conservação seja sob a forma de Áreas de
Preservação Permanente, seja sob a forma de Reserva Legal.
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CAPÍTULO 1 - A QUESTÃO AMBIENTAL BRASILEIRA NO CONTEXTO DA
APROPRIAÇÃO PRIVADA DA TERRA

Na atualidade, a questão agrário-ambiental vem sendo um tema de grande
importância. Principalmente, na questão do desafio da conservação florestal no país
que culminou nas mudanças do Código Florestal de 1965 que agora vigora por meio
da Lei 12.651/12.
Portanto foi oportuno retomarmos os elementos da estrutura fundiária
brasileira desde sua gênese no período colonial, pois não há questão ambiental
desvinculada da questão agrária, sendo estes elementos parte da interação dos
fatores: tempo, espaço e relações sociais na composição do território. (RAFESTTIN,
1993).
A apropriação da terra e de seus frutos foi o meio rápido de enriquecimento
da classe proprietária de terra, sendo sua transformação em propriedade privada
absoluta e individual um fenômeno da civilização européia tendo como princípio a
dominação. Para compreender tal situação, enfocamos neste capítulo uma análise
dos elementos da questão ambiental

e a apropriação privada da terra a qual

ocorreu por meio do desenvolvimento capitalista no território brasileiro, baseado na
destruição de territórios indígenas, exploração dos negros e na exploração
predatória dos bens naturais.

1.1 ELEMENTOS DA QUESTÃO AMBIENTAL NO BRASIL

A partir do século XVIII, a velocidade e intensidade do desmatamento
acabaram culminando nas primeiras tentativas de frear a ocupação predatória em
nome da agricultura. Foi instituída uma administração florestal em torno da aplicação
de uma legislação madeireira, a qual era bastante restrita segundo os padrões em
vigor, impedindo, inclusive, que seja associada ao conceito “ambiental”. Segundo
Figueiredo (2008, p. 156),
[...] efetivamente, a finalidade da lei era evitar o desperdício de
madeira destinada, sobretudo, à construção naval, e não à proteção
do meio ambiente. Todavia, a falta de técnica florestal e ineficiência
administrativa contribuíram para devastação da Mata Atlântica.
Somente nas áreas onde a inacessibilidade impossibilitava a
exploração é que restarão intactas as formações florestais.
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Segundo Pádua (2004, p. 96), no final do século XVIII começa a surgir os
primeiros críticos ambientais da história do Brasil, encarregados de elaborar uma
legislação restritiva ao uso de águas e matas das regiões mineiras. No que tange à
legislação, merece destaque a promulgada em 13 de maio de 1803, sob a forma de
alvará, estabelecendo que as matas existentes fora das propriedades seriam
reservadas integralmente para as atividades de extração e fusão de metais,
vedando-se a sua doação em sesmarias. Quatro anos mais tarde houve um
abrandamento dessa regra, estabelecendo-se a obrigatoriedade de conservação de
apenas 1/3 das matas existentes nas novas sesmarias e 1/5 nas sesmarias já
concedidas.
É notável que as leis que restringiam a liberdade de alguns concessionários
em benefício da coletividade não surtiam efeito, pois, segundo as palavras do autor,
elas eram sempre “iludidas e de nenhum efeito”. É exatamente esse contexto que
geraria a necessária relativização do direito inviolável de propriedade. Para
Figueiredo (2008, p. 157),
[...] as bases do moderno conceito de função social da propriedade
rural (a defesa de um sistema de exploração racional e adequado, do
meio ambiente e das relações de trabalho) já [estavam] em
formação, no Brasil, há mais de dois séculos.

O autor se vale de uma comparação entre a região Sul e a região Nordeste
para advertir sobre os desdobramentos nefastos do direito de propriedade em um
contexto de monopolização das terras. No Rio Grande do Sul, a pecuária florescia
paralelamente à decadência da pecuária nordestina. Contudo, as “estâncias” onde
se criava o gado chegavam a dimensões de até 36.000 hectares.
Embora houvesse mecanismos legais para impedir a formação de domínios
ameaçadores, eles eram facilmente burláveis: apesar de uma sesmaria não poder
ter mais que 108 quilômetros quadrados, a vedação legal era ultrapassada com
doações ao pai e a cada um de seus filhos pelo governo (FIGUEIREDO, 2008 p.
157). Muitas vezes, uma família chegava a ter quatro ou mais sesmarias. Para Prado
Júnior (2004, p. 97), “repetia-se a mesma coisa que no século anterior se praticara
com tanto dano no sertão do Nordeste e enquistava-se nas mãos de uns poucos
toda a riqueza fundiária da capitania”.
Embora já experientes em um patamar técnico superior, a vinda dos
imigrantes não representou a reprodução das práticas de manejo já difundidas na
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Europa, tampouco a incorporação de práticas mais conservacionistas na exploração
agrícola. Holanda (1998) constatou em seus estudos que muitos imigrantes
abdicaram da lavoura de arado e de enxada, tendendo a se conformarem aos
processos primitivos dos indígenas.
A explicação estaria no fato de as primeiras colônias estarem distribuídas
em região serrana e encostas de morros, de modo que a própria conformação do
terreno não se adequava ao uso do arado, tanto que muitos colonos instalados em
planícies lavraram suas terras à maneira europeia. Entretanto, os colonos que
apostaram nas práticas primitivas:
[...] se arruinaram e precisaram voltar à lavoura de enxada e não
tencionavam mais abandoná-la, pois estavam convictos de que um
solo florestal pode ser destruído não só pelo fogo, mas também pelo
arado (HOLANDA, 1998, p. 68, 69).

A escalada do povoamento e seus reflexos em termos ambientais foram
ganhando contornos a ponto de começar a se insinuar como um problema, momento
em que começam a aparecer críticas incisivas por parte de alguns políticos e
intelectuais que procuraram advertir a sociedade sobre os impactos nefastos da
gestão temerária da natureza.
Ao estabelecerem seus vínculos com perdas econômicas imediatas e
futuras, passaram a questionar a negligência dos proprietários, incorporando, assim,
princípios que mais tarde viriam colocar em oposição à inviolabilidade do direito de
propriedade e o cumprimento da função social da terra. Segundo Figueiredo (2008,
p. 158), “[...] nas contribuições destes críticos encontraremos sólidas bases teóricas
que justificarão a inserção da dimensão ambiental no conceito de função social da
propriedade no Brasil”.
Nesse contexto, no Brasil frutificaria uma doutrina que defendia a
conservação das florestas e o uso racional dos bens naturais como condição
indispensável para o desenvolvimento do país. Contribuíram para tal produção
doutrinária Baltasar da Silva Lisboa, Manuel Ferreira da Câmara Bittencourt e Sá,
José Bonifácio de Andrada e Silva, nascidos no século XVIII, bem como Joaquim
Nabuco, André Rebouças, Guilherme Capanema, José Saldanha da Gama e
Frederico Burlamaque, nascidos na primeira metade do século XIX. Figueiredo
(2008, p. 158) destaca que,
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[...] a formação de um pensamento ambientalista num território
periférico - uma colônia portuguesa da América do Sul – não teria
certamente maiores repercussões na construção do pensamento
ambiental europeu, mas não há dúvida que deixará marcas no direito
brasileiro. É, além disso, um elemento histórico que demonstra que a
consciência ambientalista brasileira é herdeira de uma tradição
secular do pensamento crítico que somente poderia ter nascido num
território onde o meio ambiente foi continuamente vilipendiado pelo
sistema de monocultura e do escravismo.

Por sua vez, Pádua (2004) destaca que o pensamento desses primeiros
ambientalistas não teve repercussões significativas em termos práticos, havendo
exceções, como foi o caso da recuperação da Floresta da Tijuca, realizada entre
1861 e 1874. Pode-se afirmar que o governo imperial se mostrou incapaz de resistir
à pressão dos setores econômicos que não se mostravam dispostos a abdicar dos
benefícios imediatos de uma prática predatória plenamente favorecida por políticas
agrárias segregacionistas (FIGUEIREDO, 2008, p. 158).
Embora seja incorreto limitar a devastação das florestas exclusivamente aos
grandes domínios, uma vez que nas médias e pequenas explorações agrícolas
observa-se prática similar, é na lógica subjacente ao latifúndio que floresceram as
práticas predatórias que, por uma razão de escala, deram o tom do ordenamento
territorial. Diferentemente dos desdobramentos do regime de sesmarias na
metrópole, em que o uso racional da propriedade rural era o fim último, no período
de 1530 a 1822, no qual o solo agrícola do Brasil estivera condicionado às normas
do regime de sesmarias, prevaleceu:
[...] o sistema predatório de derrubada de matas e de uso do solo
sem qualquer interesse do sesmeiro, senhor dos engenhos ou
criador de gado, na conservação dos recursos materiais renováveis,
em especial a terra, a flora e a fauna. (SODERO, 1982, p. 13).

Com a vinda da Corte para o Rio de Janeiro em 1808, inicia-se um processo
irreversível rumo à independência, o qual desempenhou um papel importante na
modernização das relações jurídicas no Brasil, sem que isso tenha resultado na
incorporação de práticas produtivas distintas das práticas do passado. Com o
rompimento da era colonial, inicia-se a formação de uma sociedade nacional, pois o
país já se encontrava integrado no sistema do capitalismo comercial. De acordo com
Fernandes (1976, p. 35), esse seria o momento dos proprietários rurais aprenderem
“[...] a pensar e a agir sobre si próprios, os negócios da coletividade e os assuntos
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políticos de interesse geral sem mediação dos nexos coloniais formais, mas com a
mesma eficácia ou sob as mesmas garantias de continuidade”.
No período que compreende a proclamação da independência à instauração
da república, houve uma ruptura das bases jurídicas do regime colonial, quebrandose as bases da perpetuação da grande lavoura e da mineração nas condições em
que se materializara a sua exploração produtiva, estruturada no trabalho escravo, no
latifúndio, e no monopólio do poder nas mãos da oligarquia. Porém, o substrato
material, moral e social da estrutura colonial teria continuidade e serviria de suporte
à sociedade ao longo de quase dois séculos subsequentes (FERNANDES, 1976, p.
35).
No alvorecer do Império, antes mesmo da instauração do regime moderno
de propriedade privada, começaram a ser instituídos regulamentos legais que a
afetariam. No dia 09 de setembro de 1826 foi editada a primeira lei de intervenção
na propriedade privada, prevendo-se, então, a desapropriação, desde que por
necessidade pública, ou para fins de utilidade pública (FREITAS, 2000, p. 132).
Quatro anos mais tarde, seria promulgado o Código Criminal, no qual, pela
primeira vez, foram estabelecidas penas para quem efetuasse corte ilegal de
madeiras. Por sua vez, a destruição das florestas por meio de incêndio, igualmente
tipificada como crime, apareceria pela primeira vez na Lei 3.311, de 14 de outubro
de 1886 (PEREIRA, 1950, p. 96).
A literatura crítica sobre a oligarquia durante o Brasil Colônia e o Brasil
Império parece estabelecer um elo entre as práticas agrícolas predatórias e a
escravidão, a exemplo do naturalista José Bonifácio de Andrada e Silva, que foi
pioneiro no tratamento dessa questão, conforme assevera Pádua (2004, p. 150):
[...] Se os senhores de terras não tivessem uma multidão de
escravos, eles mesmos aproveitariam terras já abertas e livres de
matos que hoje jazem abandonadas como daninhas. Nossas matas
preciosas em madeiras de construção civil e náutica não seriam
destruídas pelo machado assassino do negro e pelas chamas
devastadoras da ignorância. [...] É, pois evidente, que se a
agricultura se fizer com os braços livres de pequenos proprietários,
ou por jornaleiros, por necessidade e interesse serão aproveitadas
estas terras, mormente na vizinhança das grandes povoações, onde
se acha sempre um mercado certo, pronto e proveitoso, e deste
modo se conservarão como herança sagrada para a nossa
posteridade, as antigas matas virgens que pela sua vastidão e
frondosidade caracterizam nosso belo país.
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Mesmo com a independência, o tráfico de negros não cessou, pois, para o
rápido enriquecimento e garantia da posse da terra, a fortuna chegava na proporção
do número de escravos que era possível adquirir, e utilizava-se das queimadas das
matas “como meio mais veloz de limpar as áreas destinadas a dar serviço aos
pretos, plantando as roças que trouxeram o notável desenvolvimento agrícola do
Brasil” (PEREIRA, 1950, p. 97).
Em suma, a lucratividade do comércio de escravos, sob controle da
metrópole, favoreceu uma lógica perdulária ao gosto do latifúndio, que soldaria a
conveniência do padrão predatório no processo de apropriação do solo.
As áreas já abertas eram exploradas de forma descuidada e
imprevidamente para, alguns anos depois serem abandonadas em
favor de novas queimadas e novos desmatamentos. A esperança de
Bonifácio era de que os ‘braços livres’ dos pequenos proprietários,
obrigados a se fixar nos limites permanentes de propriedades
menores, produziriam, por sua própria ‘necessidade e interesse’, um
aproveitamento cuidadoso e renovado da terra cultivada, poupando
as grandes florestas que constituíam uma 'herança sagrada' da
natureza brasileira. (PÁDUA, 2004, p. 150).

A crítica de José Bonifácio de Andrada e Silva sobre a política agrária no
período pré-republicano se constituiu a partir de três elementos basilares da questão
agrária: a monocultura em latifúndios, a degradação ambiental e a escravidão.
[...] Mesmo não sendo necessariamente um pensamento libertário,
em defesa dos escravos africanos, mas sim de um ideário permeado
por valores da filosofia fisiocrata, acaba ele convergindo com idéias
abolicionistas e com o que hoje podemos chamar de uma política
agrária sustentável, obediente aos requisitos do aproveitamento
racional e adequado; da utilização adequada dos recursos naturais
disponíveis e preservação do meio ambiente (FIGUEIREDO, 2008, p.
160-161).

Em 18 de setembro de 1850, foi sancionada a Lei 601/1850, a ser
regulamentada em 30 de janeiro de 1854 pelo Decreto 1318. Em termos legais, ela
confirmaria um novo ordenamento jurídico da propriedade de terra que estava em
pauta desde 1822. De acordo com Silva (2008, p. 127), essa lei converter-se-ia na
solução para o recorrente impasse entre Estado e oligarquia, dadas as profundas
divergências no que tange aos interesses públicos e privados em termos de controle
do processo de ocupação territorial.
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Na letra da Lei, o objetivo das novas regras legislativas era regularizar a
situação dos latifúndios inexplorados e reverter ao domínio público as sesmarias e
posses não cultivadas. Segundo Sodero (1982, p. 16), é nessa lei que se consagram
os princípios considerados pelo direito agrário como verdadeiros “pilares para o
reconhecimento de direitos em terras devolutas”. O autor acrescenta ainda que a lei
não investia contra quem quer que fosse, buscava somente disciplinar a propriedade
como forma de regulamentar a atividade agrária. Daí a proposição de plena
chancela institucional do direito de propriedade, com expedição de títulos de domínio
pelo reconhecimento de cultura efetiva e morada habitual, bem como a revalidação
das sesmarias que não eram cumpridas na ocasião, ou seja, já haviam sido
revertidas ao patrimônio do Estado por não terem sido exploradas.
A regulamentação do acesso indiscriminado à propriedade particular ou
privada da terra fomentou o processo anômico de ocupação territorial. Para
Nascimento (2008, p. 108),
[...] Se, de um lado, orientou os interesses privados e públicos na
apropriação de espaços e recursos naturais, de outro, garantiu direito
de propriedade plena a particulares em detrimento de formas de
regulação comunitárias ou indígenas, sem que fossem impostas
restrições à incorporação de novas terras pelo grande latifúndio.
Desse modo, o problema da concentração fundiária no Brasil, teve a
ver com o modo como as relações de propriedade conduziram a
conversão das terras públicas em empreendimentos rurais privados,
condicionando e restringindo seu acesso a particulares.

Porém, a aplicação da lei não se deu conforme as normativas instituídas,
destacando-se aqui os termos relativos à proteção ambiental, pois estava previsto
que aquele que se apossasse de terras devolutas ou de terceiros e nelas derrubasse
as matas ou realizasse queimadas estaria sujeito a despejo, além da perda de
benfeitorias e de pena de prisão e indenização por danos causados. O Decreto 1318
de 30 de janeiro de 1854 exercia funções conservacionistas das matas nacionais
contra autores de delitos florestais.
Estruturado o conjunto de leis que desde então abundariam no país, no
sentido de serem promulgadas mais para dissimular práticas lesivas do que
propriamente para serem cumpridos, tais adendos não produziram efeito prático
digno de nota, até porque não condiziam com as forças conservadoras que davam o
tom da política e controlavam o aparelho de Estado, buscando perpetuar a plantation
e o trabalho cativo, malgrado as pressões inglesas pelo fim da escravidão. Foi em
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função delas que na metade do século XIX ocorreria a abolição do tráfico negreiro.
Para Silva (2008, p. 136):
[...] seria incorreto, entretanto, do nosso ponto de vista, encarar a
questão da regulamentação da propriedade de terra apenas e tão
somente como um dos efeitos da Lei Eusébio de Queirós. A
regulamentação da propriedade da terra era uma questão que
demandava uma solução por si mesma.

A extinção do tráfico mobilizou paixões que se refletiram em lutas políticas,
pois implicava novas perspectivas para a economia, além da reformulação do papel
de bem econômico exercido até então pelo escravo. Sob a égide do escravismo,
tudo o que o cativo representava como mercadoria e capital imobilizado viria a ser
substituído pela terra, mas, para que isso fosse possível, “era necessário que [se]
pusesse ordem no caos existente em matéria de propriedade territorial” (SILVA,
2008, p. 136).
Como forma de perpetuar as estruturas de dominação diante da iminência
do trabalho livre, triunfou a política do descarte dos sujeitos até então responsáveis
pela exploração agrícola e a transferência dessa tarefa para imigrantes, facilmente
aliciáveis na Europa, em virtude das eminentes convulsões sociais decorrentes do
esmagamento da condição humana no contexto das profundas transformações
associadas à Revolução Industrial.
Esse período foi caracterizado pela mudança do polo econômico do NorteNordeste para o Sul-Sudeste, sobretudo Rio de Janeiro, Minas Gerais e São Paulo.
A degradação ambiental do Nordeste contribuíra de forma significativa para o
empobrecimento de uma região outrora próspera. “As regiões setentrionais,
exploradas havia séculos, já começam a sentir os efeitos de uma longa utilização
imprevidamente e depredadora que devastava os recursos da natureza sem nada
lhe restituir” (PRADO JUNIOR, 2004, p. 158).
As condições naturais excepcionais para o plantio de café imporiam novas
densidades territoriais: introduzida em 1727, a cultura do café foi disseminada desde
o Pará até Santa Catarina, do litoral até o alto interior (Goiás); apesar da extensa
área de difusão geográfica, a produção nesse período era majoritariamente
destinada ao consumo doméstico, de modo que sua representatividade era mínima
no balanço da economia brasileira. Não custa lembrar que a economia do século
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XVIII foi movida pela mineração, a qual movimentou as engrenagens do Estado e os
apetites das classes hegemônicas.
Porém, como mostrado por Prado Junior (2004), a atividade cafeeira acabou
por se constituir em um dos ciclos mais marcantes das atividades produtivas do
Brasil, tendo sido caracterizada por uma fase de intensa e rápida prosperidade,
seguido de uma fase de estagnação e decadência. Nada que fosse novo, pois tudo
isso já fora vivenciado nos ciclos do pau-brasil, na lavoura da cana-de-açúcar e na
mineração. Por sua vez, igual desfecho haveria de se esperar em termos de
dilapidação do patrimônio ambiental.
[...] um sistema de exploração descuidado e extensivo. Isso será
particularmente sensível no caso agora presente. Esses terrenos de
fortes declives onde se plantam os cafezais, não suportarão por
muito tempo o efeito do desnudamento de florestas derrubadas e da
exposição do solo desprotegido à ação das intempéries. O trabalho
da erosão foi rápido. Agira-se sem menor cuidado e resguardo: a
mata foi arrasada sem discernimento, mesmo nos altos; plantou-se o
café sem atenção a outra ideia que um rendimento imediato. O
desleixo se observa na própria distribuição das plantas em que se
adotou o plano simplista e mais cômodo e expedito de fileiras em
linha reta, perpendiculares à encosta: não havia disposição mais
favorável à erosão. O resultado de tudo isso foi desastroso: bastaram
poucos decênios para se revelarem rendimentos aceleradamente
decrescentes, enfraquecimentos das plantas, aparecimento de
pragas destruidoras. Inicia-se então a decadência com todo seu
cortejo sinistro: empobrecimento, abandono sucessivo das culturas,
rarefação demográfica (PRADO JUNIOR, 2004, p. 162,163).

Mesmo a emergência de um ideário ambiental não surtiu efeitos que
permitissem a reversão do quadro de destruição: as advertências de críticos
ambientais da época não foi suficiente para impedir que a marcha da lavoura
cafeeira produzisse um verdadeiro desastre ecológico. O real objetivo de alguns em
conter a destruição ambiental chocava-se com o interesse imediato da elite
socioeconômica do país, que enriquecia rapidamente graças às estratégias
produtivas pouco onerosas, assente no sorvimento dos bens naturais inerentes às
terras controladas (PÁDUA, 2004, p. 32). A partir do século XIX, o café moldou
incisivamente a paisagem rural e urbana no centro-sul do Brasil. Extensas áreas de
florestas e cerrado foram cortados e queimados para dar lugar aos cafezais, às
cidades e ferrovias. A mata Atlântica, que predominava nos territórios do Rio de
Janeiro, Minas Gerais, Espírito Santo e Paraná, acabou circunscrita às áreas pouco
atraentes para a agropecuária. Martinez (2010, p. 29) destaca que:
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[...] não foi o café que degradou a natureza no Sudeste brasileiro. Foi
o espírito mercantil imediatista, em busca de lucro e riqueza a
qualquer custo, que importou essa planta, originária da Ásia, as
máquinas e os homens, para fazer deles dinheiro.

O Oeste paulista e o Norte do Paraná acabaram por constituir os mais
promissores domínios da cafeicultura, até porque a primeira região citada coincidiu
com o declínio do Vale do Paraíba (STOLCKE, 1986, p. 17), e a segunda região por
sua qualidade do solo, aliada ao relevo levemente ondulado, resistiria melhor aos
descuidos ambientais. De acordo com Figueiredo (2008, p. 163),
[...] a característica continuará sendo a monocultura em latifúndios,
mesmo porque a necessidade de investimentos (um pé de café só
começa a produzir após 4 ou 5 anos de plantio) tornava difícil a
produção por pequenos proprietários.

Nesse contexto, “o café deu origem, cronologicamente, à última das três
grandes aristocracias do país, depois dos senhores do engenho e dos grandes
mineradores, os fazendeiros do café se tornaram a elite social brasileira” (PRADO
JUNIOR, 2004, p. 167).
A classe proprietária rural da região Sudeste do Brasil acabou por se
transformar no setor mais próspero da economia nacional, com o capital cafeeiro
viabilizando o processo de industrialização comandado por São Paulo. Para conter a
apropriação ilegal de terras públicas no seio dessa dinâmica em que a especulação
dava o tom da expansão das fronteiras da cultura, algumas estratégias chegaram a
ser empregadas por governos dos estados contíguos, compra de terras para evitar
novas e reiteradas ocupações, e até mesmo guarda nas matas para evitar
devastações e invasões.
A expansão da atividade comercial e grilagem1 de terras foram, desde então,
um par indissociável. Segundo Silva (apud NASCIMENTO, 2008, p. 119), apenas os
estados do Centro-Sul do país possuíam maiores informações sobre o andamento
dos trabalhos de demarcação das terras públicas (devolutas), quando se propunham
a tanto. Mesmo a imigração, que foi lançada com particular importância no Sul do
país por meio do Serviço de Povoamento, foi impulsionada pelos interesses da
cafeicultura. De acordo com Silva (apud NASCIMENTO, 2008, p. 119),

1

Terra comprada por meio de documentação ilícita (MARTINS, 1999, p. 80).
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[...] Nos estados do Sul (Santa Catarina e Paraná) a retomada do
interesse do governo federal pela imigração teve por efeito dinamizar
o estabelecimento de migrantes pequenos proprietários. Apenas o
Rio Grande do Sul tivera condições de fazer sem auxílio do governo
federal.

Conforme destaca a autora, o processo de apropriação privada no Sul se
comportou de maneira diferente do que até então era padrão nacional, embora do
ponto de vista ambiental o resultado tenha sido semelhante: ele igualmente estava
condicionado à exploração de recursos naturais, principalmente da massa florestal, a
começar pela atuação de madeireiras.
Na região Sul, a política de colonização via ação do Estado foi mais incisiva.
Isso culminaria em territorialidades distintas. O Paraná pode ser utilizado como
exemplo: afora os fatores característicos próprios ao território, tais como o clima
temperado e o solo fértil, foi a promessa de terra livre o fator decisivo para a atração
do imigrante europeu.
Isso não significa que tenha havido qualquer rompimento com a regra geral
de apropriação territorial já iniciada na região. Para Silva (2008, p. 272), havia três
fenômenos que lhe imprimiam características fundamentais.
O primeiro diz respeito à adaptação da lei de 1850 aos interesses dos
posseiros-grileiros, pois os estados alteraram a data de validade das posses, para
efeito de legitimação. Isso fora praticado por todos os governos estaduais, e
perdurou até o final da Primeira República, em 1930.
Em segundo lugar, o processo de privatização das terras públicas continuou
ocorrendo em todas as regiões, pois a ocupação de terras obedecia a dois caminhos
distintos: de um lado, o pequeno lavrador que ocupava terras presumivelmente
devolutas, e de outro lado, o fazendeiro, que por vias legais ocupava terras mesmo
em áreas onde já existiam posseiros (MARTINS, 1990, p. 24). No primeiro caso, a
ocupação se dava com o objetivo da própria reprodução familiar. Já no segundo
caso, a apropriação de terras tinha fins especulativos, sem nenhuma punição por
parte do poder público.
O terceiro fenômeno citado diz respeito ao domínio privado vinculado à
emergência do Coronelismo. Trata-se de um processo sociopolítico revestido da
violência no campo, caracterizador da passagem das terras devolutas para o
domínio privado da terra. De acordo com Silva (2008, p. 273),
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[...] A questão da terra moveu-se, portanto, durante a república
Velha, em torno destes dois eixos: de um lado, a existência ou não
de uma política de ocupação de terras devolutas do governo federal
[...] De outro, a existência de uma legislação favorável ao
apossamento, cuja aplicação, entretanto, esteve subordinada às
condições sociais concretas predominantes no campo.

Por sua vez, Dean (2010, p. 235) ressalta o espírito mercantil imediatista que
imperava na agricultura comercial de escala:
[...] a derrubada e queimada da floresta com o propósito de assentar
cafezais, portanto, prosseguiu, em São Paulo até o século XX, em
todo estado atravessou a fronteira, entrando no Paraná, até consumir
totalmente a Mata Atlântica que recobria o que se presumia fossem
solos adequados ao café.

Como se pode observar, a disputa pela riqueza abrigada na terra foi o motor
das disputas políticas e deu o tom do povoamento no Brasil, embora esse tenha sido
travestido de especificidades determinadas pelo gradiente das forças em confronto
associado ao potencial de enriquecimento proveniente dos bens amealháveis o que
guarda íntima relação com a geografia dos lugares. Daí a necessidade de privilegiar
um recorte regional: o estado do Paraná.

1.2 IMPLICAÇÕES DA APROPRIAÇÃO PRIVADA DA TERRA

Historicamente, a agricultura brasileira destacou-se graças à sua eficiência
do ponto de vista comercial. Essa eficiência foi, em grande medida, instituída a
expensas de práticas social e ambientalmente predatórias. Atualmente, encontra-se
em um estágio em que o reposicionamento frente a tais parâmetros é imperioso, sob
pena da perda de competitividade. Primeiro, em vista das exigências dos mercados
externos mais relevantes, e, segundo, pela destruição do equilíbrio dos
ecossistemas em dimensão superior ao que quaisquer formas de manejo possam
contornar, com implicações nas taxas de produtividade.
Ocorre que a solução dos problemas oriundos desse modelo de agricultura
não passa exclusivamente por inovações técnicas convencionais e tampouco pela
decisão estrita dos proprietários privados cujas práticas culminaram no quadro
socioambiental aqui problematizado, mas por uma combinação que supõe atores
institucionais e sociedade engajada. O engajamento que se menciona é aquele
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capaz de oportunizar a efetivação dos interesses comuns, que devem sobressair-se
quando das decisões que envolvem a agricultura, até porque sua abrangência está
longe de ficar restrita ao respectivo setor de atividade ou à divisão geográfica entre
campo e cidade. É nesse contexto que se situa e se lança o desafio da conservação
florestal.
De acordo com dados da Organização das Nações Unidas para Agricultura e
Alimentação FAO (2010), as florestas cobrem cerca de 31% do total das áreas
terrestres, somando quatro bilhões de hectares. Ao mesmo tempo, a organização
estima que 13 milhões de hectares de florestas são perdidas anualmente devido ao
desmatamento resultante da conversão de áreas florestais para outros usos. Ao
menos 1,6 bilhões de pessoas dependem de florestas para sua subsistência. Além
disso, as florestas são lar para mais de 60 milhões de pessoas, em sua maioria
membros de comunidades indígenas.
No Brasil, não são poucos os que vêm advertindo sobre a necessidade de
avançar para práticas mais sustentáveis.
[...] o processo histórico de ocupação do território brasileiro resultou,
em alguns casos, no aumento das pressões sobre o meio ambiente,
em processos erosivos, na perda de biodiversidade, na
contaminação ambiental e em desequilíbrios sociais. Assim, o
desperdício dos recursos naturais decorrente do uso inadequado das
terras é uma realidade a ser enfrentada, levando a repensar essa
ocupação para evitar os erros do passado e promover uma gradual
adequação ambiental da atividade rural (ACADEMIA BRASILEIRA
DE CIÊNCIAS; SOCIEDADE BRASILEIRA PARA O PROGRESSO
DA CIÊNCIA, 2011, p. 10).

Partindo do pressuposto de que a agricultura é parte constituinte e também
constituidora da questão ambiental, faz-se necessário investigar em que medida
ambas convergem para a problemática da apropriação privada da terra, sendo esse
um exercício em que História e Geografia caminham juntas, pois não há espaço sem
tempo, do mesmo modo que sem o parâmetro “espaço” o tempo não passa de uma
abstração.
Por sua vez, eleger como fio condutor a correlação entre questão ambiental
e a função social da terra parece ser uma estratégia válida, pois desde as
sociedades primitivas há registros de que o estabelecimento de limites, isto é, a
demarcação de propriedades, passou a ser utilizado como estratégia de salvaguarda
de bens escassos, conforme salientado por (COSTA, 2008).
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De acordo com Figueiredo (2008, p. 141), a problemática envolvendo o
sistemático descumprimento da função social da terra no Brasil tem deixado marcas
profundas, destacando-se três elementos recorrentes: 1) o descontrole fundiário; 2)
a degradação ecológica; e 3) a desigualdade social. Esses elementos constituem a
melhor expressão da oportuna defesa do princípio da função social e do inadiável
controle social do uso privado da terra.
O primeiro decorre da formação e persistência de latifúndios, o segundo
expõe a problemática da devastação dos biomas e o terceiro evidencia uma
composição social ainda sintonizada com toda a sorte de exclusões, bem ao gosto
da tradição escravocrata que ainda impõe marcas territoriais indeléveis.
A apropriação dos bens naturais para fins privados foi a força motriz da
colonização, a julgar pela Carta a El Rey, de Pero Vaz de Caminha, a qual descrevia
a exuberância de uma natureza a ser explorada, independentemente do quanto isso
pudesse interferir nos modos de vida estritamente dependentes dela.
De acordo com Dean (2010), o conceito de propriedade tal qual a
conhecemos aporta em terras brasileiras juntamente com os dominadores, em
oposição às concepções e aos direitos indígenas, que foram ignorados pelos
colonizadores, porque era interesse da Coroa portuguesa apropriar-se dos bens
naturais, por meio do confisco e alienação da terra. Nas crenças dos índios tupis, as
florestas eram consideradas “[...] pertencentes aos espíritos e animais que as
habitavam, ou pelo menos como pertencentes tanto àqueles seres como a si
mesmos” (DEAN, 2010, p. 80, 81).
Segundo o autor, a política fundiária colonial estava pautada em uma visão
eurocêntrica, que subordinava as terras recém-dominadas a categorias como
“descoberta”, “conquista”, “pacificação”, “civilização” e “salvação”, praticando, assim,
uma singular e arrogante expropriação. A Lei portuguesa2 de 1375 havia confirmado
a autoridade da Coroa portuguesa para confiscar e alienar terras, transferindo para o
Brasil o modelo de sesmarias, sendo esse a primeira forma de reconhecimento da
propriedade privada no país, por meio dos títulos de concessão.
Para Silva (2008), o sistema sesmarial foi um ordenamento jurídico da
apropriação territorial imposto à colônia. Porém, sua aplicação foi distinta entre

2

Trata-se da Lei das Sesmarias. Ver mais em AHMC/Pergaminhos Avulsos, nº 29. Disponivel em:
<http://www.academia.edu/222729/Lei_das_sesmarias_versao_para_portugues_actual>. Acesso em 18 jan.
2013.
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Portugal e Brasil. Para o primeiro, o objetivo era solucionar o problema de
abastecimento e acabar com terras ociosas, ou seja, a normativa era o cultivo
obrigatório, caso contrário a pena era a perda de domínio da terra.
Por sua vez, no Brasil as sesmarias representavam uma forma de
exploração por meio dos latifúndios subordinados ao trabalho escravo, na qual a
terra acabou sendo interditada aos viventes comuns, condicionada às concessões
coloniais.
Caso o princípio original do modelo de sesmarias tivesse sido prevalecido,
esse levaria ao uso adequado das terras, pois havia a recomendação de que as
doações ocorressem conforme a capacidade de cultivo de cada pessoa
concessionária. Contudo, o cultivo de cana-de-açúcar demandava grandes
extensões de terra, o que ampliava as atividades comerciais da metrópole. Essa foi
uma das razões que levaram ao descumprimento das próprias exigências da
legislação de sesmarias. No Brasil, todos os conceitos de posse original e usufruto
da Coroa e devolução potencial a essa se adequavam aos propósitos da
colonização.
Para Santos (2001, p. 27), o primeiro período da invasão colonial é marcado
pelo ritmo da natureza que “[...] comandava as ações humanas dos diversos grupos
indígenas e pela instalação dos europeus, empenhados todos, cada qual a seu
modo, em amansar esses ritmos”.
Desde os primeiros anos de colonização, a devastação imposta pelos
portugueses e franceses foi intensa: eles vararam a costa do Cabo Frio ao Cabo de
São Roque, período em que devastaram florestas na coleta de milhares de toros de
pau brasil. Guimarães (1989, p. 6) descreve que esse processo se deu “[...] sem que
precisassem empregar, nas suas relações com o gentio, outros elementos mais
persuasivos que a oferta, em troca da riqueza extraída, de uma reduzida variedade
de bugigangas”.
Coerente com o estágio civilizatório em que os povos indígenas se
encontravam, tudo era comum a todos. De acordo com Segurado (1973, p. 21), toda
extensão de terra ocupada pelas tribos era considerada propriedade coletiva, desde
a cabana que várias famílias habitavam, passando pelo lugar onde era armada a
rede, e mesmo onde se acendia o fogo.
Segundo Engels (1979, p. 185), nessa fase do processo civilizatório o uso do
termo “propriedade privada” era desconhecido, pois se tratava de um período em
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que a produção era exclusivamente voltada para a satisfação das necessidades
diretas dos homens. A propriedade livre e controlável no aspecto territorial só
surgiria com o advento da colonização. Foi por meio de diversos documentos que o
legislador português tratou de diferenciar e legitimar o direito de propriedade do
indígena e o do colonizador.
Assim, construiu-se um modelo de colonização caracterizada pelo mau
aproveitamento das terras, o que acabou levando à formação de latifúndios
improdutivos, à exploração predatória dos bens naturais, ao escravismo e ao
desrespeito aos direitos fundamentais daqueles que se colocaram a serviço. O fato
de a exploração dos bens ambientais objetivar exclusivamente os interesses
imediatos dos sesmeiros e de toda a cadeia a eles associada explica o fato de a
colonização portuguesa iniciar-se nas regiões mais facilmente exploráveis, onde as
condições naturais favoreciam a ocupação, como mencionado por Prado Júnior
(2004, p. 9):
[...] seus solos são férteis, e presta-se admiravelmente, por tudo isso,
à agricultura tropical que efetivamente servirá de base econômica
não somente de sua ocupação pelos colonos europeus, mas de
ponto de partida e irradiação da colonização por todo o país.

Dedicar à tradição escravocrata um olhar atento faz-se necessário, dada a
sua interferência na dinâmica socioambiental que forjaria significado à formação do
latifúndio e à devastação dos biomas. Inscrita no seio da ordem colonial, ela não
deve ser entendida meramente como uma prótese, como algo externamente
imposto, pois, se assim fosse, a independência a teria suprimido. Contudo, não foi o
que ocorreu, o Brasil teve um desenvolvimento capitalista por meio de uma
economia colonial fundada em dois pilares: um articulado numa economia submetida
ao comércio internacional e o outro baseado no trabalho escravo, visando à
exportação de matérias-primas para a Europa.
O comércio era determinante às relações de produção desse período. A
exploração das matérias-primas tropicais não era o único elo da cadeia mercantil,
sendo o trabalhador escravo tão ou mais importante que ela. “O escravo era renda
capitalizada, ou seja, seu preço nada mais era que o lucro que se pretendia extrair
dele. Assim, na economia colonial, sob o comando da circulação, o próprio escravo
era mercadoria” (OLIVEIRA, 1995, p. 36).
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Segundo Oliveira (1995), o Brasil teve seu modo de organização
socioprodutiva gerado no seio da ordem capitalista, em que a relação social se dava
por meio da posse absoluta sobre o escravo, diferentemente do que ocorria no
sistema feudal, cuja estrutura era baseada na propriedade do senhor sobre a terra e
na ascendência sobre o camponês limitada à coação, diferente, portanto do sentido
da propriedade incondicional instaurada pela escravidão moderna.
Foi por meio desse despojo profundo que o capitalismo se desenvolveu e aí
está o sentido da acumulação primitiva de que nos fala Luxemburgo (1984), pois ao
invés de se utilizar de uma mão de obra de alguma forma compensada pelo trabalho
executado, optou-se por transformar as pessoas em Fontes de energia vital de
exploração incondicional. Até a primeira metade do século XIX, o trabalho escravo
foi o meio pelo qual se garantiu a geração de renda da terra, sendo que até então
essa mercadoria blindava a circulação do fator terra, dado o sistema de controle
instaurado segundo as normas sesmariais (MARTINS, 1990).
Com a iminência da abolição do trabalho escravo, os fazendeiros tiveram de
buscar outros mecanismos que garantissem a força vital necessária à produção, pois
o trabalho já não estaria sob a posse estrita dos respectivos mandatários. Portanto,
foram tomadas medidas pelo Estado, juntamente com os fazendeiros e seus
representantes, criando-se a Lei de Terras de 1850, que circunscreveu o acesso à
terra a pagamento monetário, contexto em que essa finalmente converter-se-ía em
mercadoria.
Para suprir o déficit de mão de obra, houve um incentivo à imigração
europeia em substituição aos trabalhadores escravizados, invertendo-se a situação,
se antes o trabalho era garantido pela posse da pessoa com sua força de trabalho,
agora passa a ser garantido pela propriedade privada da terra.
Conforme Martins (1986, p. 159), a terra é um instrumento fundamental de
produção, mas não pode ser considerada capital em sentido estrito, embora seja um
instrumento para extração da mais-valia. O capital nada mais é que o “[...] produto
do trabalho assalariado [enquanto] a terra não é produto nem do trabalho
assalariado nem de nenhuma outra forma de trabalho, [mas sim] um bem natural,
finito”.
A Lei de Terras foi o instrumento jurídico legitimador não somente da
apropriação territorial, mas também foi o meio que impediu o acesso à terra para
escravos libertos e para os imigrantes, trabalhadores livres, ou seja, converteu-se
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em bloqueio ao campesinato brasileiro. Portanto, é essa lógica de organização
territorial que está na raiz da atual estrutura fundiária do país. Primeiro porque a
terra foi colocada como o principal meio do desenvolvimento capitalista, e, segundo,
o capital imobilizado no trabalhador passa a ser imobilizado na compra da terra, o
que instaurou a renda territorial capitalizada. É nesse momento que toma forma e
corpo a propriedade privada da terra no país, juntamente “com mecanismos
institucionais que continuaram a assegurar a perpetuação do controle sobre o
patrimônio fundiário” (PAULINO; ALMEIDA, 2010, p. 15).
Martins (2010, p. 47) resumiu esse processo da seguinte forma: “se no
regime sesmarial, a terra era livre, o trabalho tivera que ser cativo; num regime de
trabalho livre a terra tinha que ser cativa”.
Para Martins (1999), a relação com a terra foi profundamente alterada. No
Brasil República, na década de 1930, mesmo com um governo alinhado com a
burguesia urbano-industrial por meio de um pacto de classes, não ocorreu uma
ruptura com a elite agrária, ao contrário, os proprietários fundiários participaram
ativamente, “na condição de agentes do negócio agroexportador suficientemente
capitalizados para integrar o sistema produtivo urbano”, como forma de elevação dos
ganhos (PAULINO; ALMEIDA, 2010, p. 84).
Certamente, o pacto político teve como objetivo manter a hegemonia de
classe e um exemplo da força desse pacto foi a Consolidação das Leis Trabalhistas
de 1942, que regulamentou o trabalho nas fábricas e nas cidades, porém não foi
estendido aos trabalhadores rurais, cuja forma de trabalho ainda era de dependência
e coerção pessoal. Mesmo com algumas reformas na legislação, em relação à
propriedade, não houve grandes avanços, pois “permaneceu como paradigma o
poder absoluto do proprietário de dispor do bem” (MARÉS, 2003, p. 87).
Com o golpe militar de 1964, as alianças foram fortalecidas, como forma de
conter os movimentos camponeses e, consequentemente, o projeto de reforma
agrária no país, pois a posse da terra se manteve sob controle de grandes
proprietários, aumentando a concentração.
Portanto, foi no interior da Lei de Terras que a perpetuação do latifúndio
ocorreu. Esse, que é um dos conceitos mais conhecidos dentre os que expressam
as contradições do campo, será contemplado na legislação brasileira, em sentido
estrito, no Estatuto da Terra (Lei 4.504, de 30 de novembro de 1964), como objeto a
ser superado por políticas de Estado. O Estatuto da Terra não reformulou o conceito
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de propriedade privada, mas sim manteve a ideologia da supermacia dessa
propriedade acima de qualquer benefício social.
Nos termos da legislação citada, são considerados latifúndios,
[...] as propriedades que ultrapassem mais de 600 vezes o módulo
médio regional da propriedade rural, independente do seu grau de
utilização, é considerado latifúndio por dimensão; quando um módulo
de propriedade rural é explorada inadequadamente, considera-se
latifúndio por exploração (PAULINO; ALMEIDA, 2010, p. 14).

É válido ressaltar que na Lei 8.629 de 1993 o termo latifúndio desaparece,
classificando-se as propriedades da seguinte forma: pequenas propriedades – entre
1 e 4 módulos fiscais; médias propriedades – entre 5 e 15 módulos fiscais; e grandes
propriedades – todas aquelas acima de 15 módulos fiscais. Também podem ser
classificadas como produtivas ou improdutivas, conforme o Grau de Utilização da
Terra (GUT) e o Grau de Eficiência na Exploração (GEE). Diante dessas mudanças,
constata-se que somente indiretamente a Lei 8.629/93 mantém o conceito de
latifúndio, embora se possa interpretar que ela o amplia ao atrelar a propriedade à
sua função social, permitindo que seja evidenciada a terra mal aproveitada,
independentemente de seu tamanho (PAULINO; ALMEIDA, 2010).
Não obstante, os dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística
(IBGE, 2006) divulgados por meio do Censo Agropecuário de 2006 mostram como o
uso da terra ainda é muito concentrado no Brasil: predominam os estabelecimentos
com menos de 10 hectares que representam quase 50% do total e ocupam apenas
2,36% da área dos estabelecimentos, ao passo que os estabelecimentos a partir de
1.000 hectares são os que melhor mostram a concentração fundiária, os quais
representam um pouco menos de 1% e ocupam uma área de 45% dos
estabelecimentos. A tabela 1, a seguir, detalha melhor o quadro fundiário em
questão.
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Tabela 1 ‒ Número e área dos estabelecimentos agropecuários brasileiros
Grupos de área total
Número de
%
Área dos
(ha)
estabelecimentos
estabelecimentos
(unidade)
(ha)
Menos de 10
2.477.161
47,86
7.798.777
De 10 a menos de 100
De 100 a menos de
1000

%

2,33

1.971.600

38,10

62.893.978

18,85

424.288

8,2

112.844.186

33,82

47.758

0,92

150.143.096

45

De 1000 a mais de 1000
Fonte: Adaptado pela autora a partir de dados do IBGE 2006.

A concentração fundiária também está evidenciada na tabela 2, cujos dados
são do Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária (INCRA); se refere ao
imóvel rural que define a situação jurídica da terra, diferente, portanto dos dados do
IBGE, que expressam a concentração no uso das terras.
Na tabela 2, os imóveis com menos de 10 hectares são 34,1% do total e
abrangem apenas 1,45% das áreas dos imóveis, já os imóveis com mais de 1.000
hectares mostram o extremo da concentração, eles representam apenas 1,4% do
total, porém ocupam mais da metade da área total dos imóveis, ou seja, 52%.
A área média para os imóveis com até 10 hectares é de 4,7 hectares, e a
das propriedades acima de 1000 hectares é de 3.929,7 hectares por imóvel.
Portanto há prevalência do monopólio e a concentração da propriedade da terra.
Tabela 2 ‒ Estrutura Fundiária do Brasil
Grupos de área total (ha)
Imóveis
(unidade)
Menos de 10
1.874.939
De 10 a menos de 100
De 100 a menos de 1000

%
34,1

Área total dos
imóveis (ha)
8.834.570

1,45

2.863.778

52

95.186.119

15,7

678.462

12,3

181.757.820

30

De 1000 a mais de 1000
81.331
1,4
319.609.204
Fonte: Adaptado pela autora a partir de dados do INCRA (2012).

%

52,7

É no interior dessa lógica que a questão ambiental ganha relevo, porque a
natureza é a Fonte da riqueza que justifica o controle sobre a terra. Por si só, isso
requer o controle social inicialmente descrito. Sabe-se que cada bioma pressupõe
um conjunto de ecossistemas com possibilidades distintas de fruição e exploração,
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as quais são espacial e temporalmente forjadas segundo as relações de poder
prevalecentes.
O Brasil possui uma área territorial de 851,5 milhões de hectares. Desta área
total o IBGE identifica apenas 333,6 milhões de hectares ou 39% do território
nacional

ocupados

por

estabelecimentos

rurais

destinados

às

atividades

agropecuárias (IBGE, 2013). Embora se trate de um quadro flagrantemente
inconsistente, nos furtamos à sua problematização, até por se tratar de uma questão
devidamente encaminhada por (OLIVEIRA, 2014).
Dito isso, considera-se que conforme os dados do Censo Agropecuário
(2006), as áreas de lavouras temporárias e permanentes correspondiam a 60,5
milhões de hectares, o que representa 18% da área destinada à agropecuária,
quanto às áreas de pastagens são praticamente três vezes maiores que as
destinadas às lavouras. Foram registradas aproximadamente 176 milhões de
cabeças ocupando 160 milhões de hectares, resultando numa média de 1,10
cabeças por hectare, o que indica o uso extensivo da terra.
O uso racional segundo determina a Lei Agrária em vigor está longe de ser
verificado

na

pecuária.

Qualquer

simulação

grosseira

com

parâmetros

absolutamente distantes do princípio legal mencionado aponta que por meio de
correção do solo, adubação na formação das pastagens, manejo reprodutivo e
sanitário eficiente, chegar-se-ia ao aumento do suporte de apascentamento e, com
isso, a destinação de áreas indevidamente exploradas para a produção agrícola, o
que tornaria desnecessário a incorporação de áreas ainda florestadas.
Entretanto, a ocupação do solo majoritamente pela pecuária comparece, em
diferentes medidas, como maquiagem estratégica, sendo esta atividade a forma
mais comum de ocultar o latifúndio, ou seja, a terra como mercadoria – reserva de
valor (OLIVEIRA, 1995).
De acordo com a Companhia Nacional de Abastecimento – CONAB (2014,
p. 6, 7), a área plantada de grãos no país na safra 2012/2013 foi de 53,27 milhões
de hectares, dos quais 27,73 milhões de hectares foram destinados para o plantio de
soja, o que corresponde a 49 % das áreas destinadas ao cultivo de grãos. Estima-se
que para a safra 2013/2014 serão cultivados 55,39 milhões de hectares, dos quais
29,5 milhões de hectares corresponderão à soja.
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É digno de nota que parte das lavouras temporárias resulta em duas safras,
uma de verão outra de inverno, portanto mesmo as estimativas de que 6,4% do
território nacional estão cultivados são superestimadas.
Neste cenário de desigualdade da estrutura fundiária se revela o desafio da
conservação ambiental, historicamente regulada pelo instrumento da destinação
obrigatória de áreas de reserva legal (RL) bem como de áreas de preservação
permanente (APP). Isso que em igual medida se converteu em objeto de desdém e
descumprimento generalizado, mais recentemente culminou na manobra de tornar a
legislação correspondente em obstáculo ao suposto desenvolvimento do país.
Portanto, é no contexto do recrudescimento das penalidades aos crimes
ambientais e, com isso, no presumido obstáculo à acumulação de riqueza daqueles
que detém grande patrimônio fundiário, que entrou em pauta a discussão da
mudança e adequação da Lei 4.771 de setembro de 1965, o chamado Código
Florestal Brasileiro.
Conforme se pode observar no gráfico 1, Censo Agropecuário (2006), a
distribuição entre as áreas ocupadas pelos estabelecimentos e aquelas ocupadas
com matas naturais evidenciam a destinação insuficiente de conservação florestal
dos estabelecimentos segundo a legislação em vigor.

Gráfico 1 - Área total ocupada pelos estabelecimentos e área destinada à APP e RL no
Brasil

Fonte: Adaptado pela autora a partir de dados do IBGE (2006).
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As áreas em que se supõe tratar-se de preservação permanente e de
reserva legal3 em estabelecimentos privados representam 50,9 milhões de hectares,
o que corresponde a 15,3% da área total dos estabelecimentos e apenas 5,9% do
território nacional.
Dentre os estabelecimentos com até 50 hectares, as áreas florestadas
representam 6,95%, nos estabelecimentos 50 a 200 hectares representam 14,42% e
nos estabelecimentos acima de 200 hectares as áreas destinadas à conservação
das matas representam 17,74%.
Nas áreas de ocupação consolidada com a agropecuária, onde não há
unidades de conservação ou terras indígenas, a vegetação remanescente
necessariamente está localizada em terras de uso privado. Segundo Sparovek et al.
(2011, p.114, 117) “no cerrado 87% da vegetação natural existente ocorre em áreas
privadas, na Mata Atlântica 92%, nos Pampas 99% e na Caatinga 98%”.
Somente do ponto de vista legal se pode dizer que o caso do bioma
Amazônia a situação é diferente, pois o estoque de terras públicas é enorme, o que
permitiria deduzir que este está menos vulnerável, o que rigorosamente não se
aplica, por serem precisamente aí onde os grileiros agem impunemente, tomando-o
na prática quase que inteiramente para si.
Ao analisar a mudança na legislação que permitiu aos grileiros da Amazônia
regularizar as áreas roubadas ao patrimônio público (Lei 11.763/08), Oliveira (2009)
destaca que as terras declaradas no INCRA como de domínio privado na Amazônia
Legal somavam 180,7 milhões de hectares, deste total 135 milhões de hectares
estão sob o domínio de um grupo de fazendeiros que declaram tratar-se de
propriedade, não sendo possível entrar aqui no mérito de sua legitimidade, dados os
mecanismos fraudulentos de constituição do patrimônio privado, devidamente
estudados pelo autor (2010). Além destes, há, segundo o cadastro mencionado,
45,7 milhões de hectares sem qualquer documento legal da posse.
Conforme o autor, 9,8 milhões de hectares designados como “posse” seria
passível de regularização nos termos constitucionais, porém 35,6 milhões de
hectares distribuídos entre médias e grandes propriedades não poderiam ser
legitimados. Ou seja, a Lei 11.763/08, que definiu em 15 módulos fiscais ou 1.500
3

Os termos conservação e preservação estão relacionados, porém conforme Figueiredo (2008, p.
233) a natureza jurídica da Lei 4.771/65 distingue as APPs como áreas que não podem ser
exploradas economicamente enquanto as áreas de reserva legal poderão, desde que tenha plano de
manejo sustentável aprovado por órgãos ambientais.
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hectares o critério para a regularização fundiária é produto e testemunha da força do
agronegócio no constructo jurídico-legal do país, que segue sendo instrumento da
rapina sobre o patrimônio público, parte do qual ainda coberto por vegetação original
que não resistirá aos apelos do lucro imediato.
Na atualidade, vários são os produtos primários fornecidos pelo Brasil para o
mercado global. O país é o primeiro produtor e exportador de café, açúcar, etanol e
suco de laranja. Também lidera o ranking das exportações de soja (grão, farelo e
óleo). Segundo o Ministério da Agricultura (2013), no início de 2010, um a cada
quatro produtos do agronegócio em circulação no mundo eram brasileiros. A
projeção é de que até 2030 um terço dos produtos comercializados seja brasileiro,
devido à crescente demanda dos países asiáticos.
Em suma, é a perspectiva do atendimento da demanda mercantil externa
que definirá os contornos da economia e, com ela, da gestão sobre as áreas
florestadas, mesmo que em prejuízo irreversível da sociedade. A propriedade
monocultural ou ineficiente é reflexo e condição desse projeto econômico.
A economia agrária, focada em duas frentes fundamentais de acumulação
do capital, uma rentista-predatória e outra produtiva predatória, criou as condições
para a concentração fundiária, a constituição do monopólio de classe sobre a
propriedade privada da terra, a exclusão de uma parcela considerável da população
camponesa, sendo ao fim o obstáculo estrutural à conservação da natureza.

1.3 APROPRIAÇÃO DA TERRA E QUESTÃO AMBIENTAL NO PARANÁ

A conformação territorial do Paraná obedeceu à lógica similar ao padrão
nacional, a qual estava consolidada.
[...] na fórmula de acumulação que privilegia a extração de mais-valia
social, via monopolização da propriedade e conseqüente
potencialização da renda de terra. [...] É o transbordamento da
atividade
cafeeira
que
insere
o
Paraná
no
circuito
produtivo/mercantil, notadamente a sua porção Norte, cuja trilha
percorre as áreas geograficamente privilegiadas da Região Sudeste
até o ponto de exaustão, deixando atrás um rastro de depredação
socioambiental (PAULINO, 2003, p. 61, 62).

A autora afirma que por meio da proclamação da República as terras
devolutas foram transferidas para os Estados, coerente com o artigo 64 da
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Constituição Federal de 1891. A partir de então, o Estado do Paraná caracterizar-seía por políticas e projetos dúbios quanto à ordenação fundiária.
A primeira carta de sesmaria do atual território paranaense foi concedida em
1º de junho 1614, na Região de Paranaguá. A inserção dessa região no circuito do
povoamento se deu em virtude da descoberta de ouro. Entretanto, com o
esgotamento de reservas auríferas e o deslocamento do eixo minerador para Minas
Gerais, essa região acabaria por se converter em zona de trânsito de mercadorias
para colônias recém-instaladas no Sul. O Paraná, após seu desmembramento da
província de São Paulo, iria defrontar-se com o mesmo problema do estado a que
pertencera, o qual também estava dominado por enormes latifúndios, resultados da
grilagem da terra.
O monopólio das terras mantidas incultas depunha contra a arrecadação de
tributos, o que passou a incomodar o poder público, culminando em esforços a fim
de colonizá-las. Entretanto, nenhuma ação digna de nota se deu no sentido de
invocar-se a prerrogativa da gestão pública, no que concerne ao ordenamento
fundiário, ficando a cargo dos próprios grileiros a atribuição de medição, localização
e demais procedimentos relativos à legitimação das terras. Não por acaso, os prazos
definidos como limite para o reconhecimento das posses conforme os termos da Lei
de Terras foram sistematicamente prorrogados pela Secretaria de Terras, uma forma
de manter aberto ao domínio privado criminoso o patrimônio fundiário do Estado
(PAULINO, 2003, p. 62,63).
A efetiva partilha fundiária no Paraná “[...] reflete o momento mais amplo de
redefinição da questão agrária, através do qual a mercantilização resulta em
vantagens àqueles que se propõem a especular com terras” (PAULINO, 2003, p.
62). Por essa razão, o Estado abdicou, desde a primeira República, de atuar na
ordenação fundiária, e, com a justificativa de cofres vazios, delegou às empresas de
colonização a partilha territorial a ser convertida em propriedades privadas. Essas
empresas venderam e tomaram para si os rendimentos das operações realizadas
graças às concessões do patrimônio devoluto.
Para os grileiros e as empresas mencionadas, a colonização privada foi uma
alternativa lucrativa de apropriação da terra, daí a generalização de processos
violentos de invasão ou fraude imobiliária, graças ao expediente dos documentos
arranjados. Esse fato fez com que as políticas de povoamento ficassem
condicionadas ao fator que movia os colonizadores privados da vantagem
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econômica nas transações com terras. Porém, isso gerou várias implicações, como
o povoamento tardio, constituição de enormes latifúndios e pendências jurídicas,
dada a própria conivência dos órgãos que deveriam regulamentar e fiscalizar as
ações das empresas privadas (PAULINO, 2003, p. 63).
É nesse contexto de exacerbada apropriação ilegal da terra que os bens
naturais nela associados foram tratados sem qualquer prudência. Historicamente, o
Paraná testemunhou diversos ciclos econômicos, aos quais se podem associar a
intensidade e as finalidades do processo de desmatamento, o primeiro ciclo de uma
degradação que afetaria os solos, a água e a biodiversidade em todas as suas
expressões.
Durante três séculos, a ocupação efetivou-se desde o litoral até os campos
gerais, sem grandes alterações da paisagem, quer pela escassez da população,
quer pelo desenvolvimento de atividades de pastoreio extensivo e agricultura de
autoconsumo.
A destruição efetiva das formações florestais do Estado do Paraná, que
originalmente recobriam 83,74% de sua superfície iniciou-se por volta de 1820. A
obra Geografia Física do Estado do Paraná tornou-se basilar para geógrafos,
geólogos, naturalistas e biólogos, trazendo contribuições como a que se segue:
[...] Em pouco tempo as primitivas regiões de matas estarão
completamente destruídas no Estado do Paraná. As últimas reservas
de matas virgens talvez resistirão ainda durante uma geração. O
destino da mata já está traçado, pois o Estado não criou
oportunamente as reservas naturais necessárias. Após seu
desaparecimento, a ciência pouco saberá sobre as plantas que
caracterizam com suas sutilezas o macro e microclima de uma
região. Talvez os declives de Serra do Mar e suas respectivas
regiões altas ainda exibam a vegetação durante um período mais
prolongado; porém a mata dos planaltos do interior dentro de alguns
decênios dará lugar à terra de cultura, matos secundários e
pequenas áreas de reflorestamento. O Paraná então passará de um
Estado exportador para importador de madeiras (MAACK apud
GUBERT FILHO, 2010, p. 15).

De fato, até as últimas décadas do século XIX e as primeiras décadas do
século XX, a cobertura florestal do Paraná estava praticamente intacta,
correspondendo a cerca de 80% de seu território. Mas com o advento do ciclo
madeireiro em 1888, após a inauguração da ferrovia do Paraná, ligando Curitiba ao
porto de Paranaguá, a ocupação de áreas florestais foi vertiginosa, de modo que,
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por volta de 1900, praticamente todo o Planalto de Curitiba já se encontrava
devastado. Com a chegada dos trilhos da estrada de ferro São Paulo-Rio Grande ‒
a União da Vitória ‒, a atividade extrativista de araucária, imbuia, cedro e canela
rumavam em direção ao sul paranaense, sendo as serrarias uma presença
obrigatória na paisagem entre Ponta Grossa e União da Vitória (GUBERT FILHO,
2010).
Com a extração da madeira, a instalação das serrarias gerou o
estabelecimento de núcleos populacionais, porém essa era uma atividade nômade,
mantendo-se até o esgotamento das florestas. Isso repercutia em baixas condições
de vida da população, geradas pelo próprio isolamento e falta de outras
oportunidades aos trabalhadores das serrarias, em que o descumprimento de
princípios trabalhistas mínimos era quase absoluto (HAUER, 2010).
Isso não significa que a ausência de leis pudesse justificar a lógica de terra
arrasada. Gubert Filho (2010, p. 16) destaca que o Paraná editou o primeiro Código
Florestal do Brasil, fato ocorrido em 1907. Contudo, durante a Primeira Guerra
Mundial (1914-18), a indústria de pinho se expandiu extraordinariamente, a ponto de
a extração da araucária tornar-se desenfreada.
A contundência da marcha predatória se fizera sentir a partir de 1920 nas
regiões florestadas do Segundo Planalto, com a implantação da agricultura
extensiva: no ano de 1924, foi publicado um artigo no Diário dos Campos, de Ponta
Grossa, assinalando a ocupação irracional das terras devolutas do Médio Tibagi, por
meio de queimadas (MERCER apud GUBERT FILHO, 2010, p. 16).
Deve-se salientar que o Paraná teve uma posição pioneira na formulação de
políticas públicas preservacionistas, embora elas não tenham conseguido se
sobrepor aos grandes interesses econômicos, “[...] responsáveis por boa parte do
ecocídio arrasador que marcou a ocupação de nosso território” (MARTINS, 2004, p.
12).
A Lei nº 706, de 01 de abril de 1907, foi o primeiro Código Florestal
promulgado no Brasil. Essa lei classificava a cobertura florestal paranaense como
[...] florestas protetoras, aquelas que defendem os mananciais, solos
de escarpa e as indispensáveis ao equilíbrio do meio ambiente. Um
código, na época, seria fundamental para uma política
preservacionista e mesmo pedagógica, pois vigia e interpretava-se a
Constituição de 1891 como um estatuto em que consagrava-se a
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intangibilidade absoluta do direito à propriedade (MARTINS, 2004, p.
13).

Em 1926, o jornalista, político e pioneiro Romário Martins, que já alertava
sobre a devastação dos pinhais, propôs um projeto de lei que alterava o Código
Florestal do Estado, o qual previa a desapropriação de áreas do sertão paranaense,
isenção de alteração em sua fisionomia natural e bloqueio a qualquer exploração
econômica, restringindo sua finalidade para fins científicos, morais e estéticos. Por
se tratar de um projeto de cunho preservacionista inédito, não foi aprovado, pois, na
época, as opiniões divergiam a respeito das reservas naturais de araucária do
Paraná. Em suma, as leis condensadas nos Códigos Florestais do governo federal,
dos Estados do Paraná e de São Paulo tinham um teor protecionista magnífico,
porém se apresentaram como letras mortas diante do modo da apropriação dos
bens naturais (MARTINS apud GUBERT FILHO, 2010, p. 17).
Em 1960, Maack conseguiu registrar graficamente o ritmo da modificação da
paisagem natural, mas cinco anos depois já não havia mais dados precisos, pois em
1963 houve um grande incêndio que atingiu os remanescentes de florestas do
segundo planalto, destrindo 965 mil hectares.
A própria Klabin, que tivera suas áreas de reflorestamento atingidas, passou
a comprar lascas de araucárias jovens de remanescentes de florestas nativas do Sul
do Paraná, prevelecendo a mentalidade extrativista e as práticas predatórias. Na
década de 1960, o Paraná perdeu cerca de 240 mil/ha de florestas em favor da
expansão agrícola na região oeste (GUBERT FILHO, 2010).
Segundo Maack (2002), da área primitiva de 16.782 ha de florestas
existentes no território paranaense, em torno de 11.969 ha já haviam sido destruídos
em 1968, restando 4.814 ha, sendo 3.220 ha de floresta pluvial tropical e apenas
1.593 ha da floresta de araucária.
Maack previu que esse remanescente desapareceria em 20 anos e advertiu
que o Paraná passaria de exportador a importador de madeiras, e afirmou que
madeiras de lei como peróba, cedro, pinheiro, imbuia entres outras tornar-se-iam
raridades botânicas, caso o Estado não criasse, o mais despressa possível, as
reservas florestais necessárias.
Durante a década de 1970, a fronteira agrícola se expandiu para o oeste, até
encontrar seus limites em meados da década. Em 1980, uma pesquisa feita pela
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Fundação de Pesquisas Florestais do Paraná (FUPEF) gerou dados para o
Inventário de Florestas Nativas do Instituto Brasileiro de Desenvolvimento Florestal
(IBDF). O resultado encontrado em termos de distribuição das florestas paranaenses
seria apenas “9,6% de florestas nativas de Araucária e Pluviais, 2,3% de parques e
reservas e 5,3% de capoeiras e capoeirões, totalizando 17,21% do território
estadual” (GUBERT FILHO, 2010).
O problema se intensificaria na década de 1980, quando houve uma relativa
pressão demográfica sobre as regiões menos povoadas do Estado. Para Gubert
Filho (2010, p. 19):
[...] o esgotamento da fronteira agrícola no oeste paranaense, gerou
um deslocamento dos chamados “gaúchos”, principalmente dos
municípios de Toledo e Marechal Cândido Rondon, para municípios
do centro-sul do Estado, onde concentram-se 10% de florestas
remanescentes, e a pressão por terras ainda não agricultadas recaiu
sobre os “faxinais”.

É fato que a forma de apropriação de terras no Paraná seguiu o padrão
nacional, onde a madeira extraídas do estado paranaense foi a primeira mercadoria
“arrancada”, seguida da expansão da fronteira agrícola, o que não significa que
todas as áreas desmatadas tenham sido convertidas em espaços produtivos dignos
de nota.
Outra face do processo de devastação ambiental no Paraná está associado
ao ciclo da erva-mate. De acordo com Wachowicz (1977, p. 96), devido às
dificuldades no sistema de comunicação entre Buenos Aires e o Paraguai, a partir de
1820, a região platina, grande consumidora de erva-mate, passou a ser abastecida
pela erva-mate paranaense. Exportada por Paranaguá, em alguns períodos o
produto chegou a responder por 85% da economia paranaense. Em 1853, o Paraná
já possuía 90 engenhos de beneficiamento do mate, sendo esse o principal produto
econômico desde o período colonial até a Primeira Guerra Mundial.
No século XIX, a obtenção de escravos africanos tornou-se cada vez mais
difícil, em virtude da Lei Eusébio de Queiroz, que proibia definitivamente a entrada
de africanos escravos no Brasil. Nesse contexto, em 1829 uma permissão da Corte
culminaria na instalação de um núcleo de imigrantes nas margens do Rio Negro
(WACHOWICZ, 2001, p. 146).
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Entretanto, a política imigratória paranaense fora afetada pelo isolamento de
seus núcleos no interior do território, pela resistência indígena e pela falta de mão de
obra (HAUER, 2010, p. 28). Ainda no mesmo século, a disposição das elites em
promover o “branqueamento” da população paranaense refletiu-se nas pressões
para que o Estado incentivasse a imigração, principalmente a europeia
(WACHOVICZ, 1977, p. 105).
Com o gradativo aumento da população paranaense, houve maior pressão
sobre as pastagens, madeira e lenha, pois a exploração dos recursos florestais
estava pautada na exploração imediatista dos recursos naturais.
Para Oliveira (2001, p. 26-28), “[...] efeito decisivo da introdução das
atividades econômicas relacionadas ao mate foi à generalização das relações
capitalistas de produção”, visto que a mão de obra imigrante tornou-se trabalho
assalariado e gerou expressivo crescimento de atividades dedicadas ao suporte,
manutenção e o funcionamento dos engenhos, embalagem e o transporte da erva, o
que estimulou considerável soma de empresas nas áreas de metalurgia, madeireira
e gráfica. O autor destaca ainda que a instauração da indústria do mate talvez tenha
sido a primeira experiência com o capitalismo industrial no estado paranaense, o que
gerou o enriquecimento dos comerciantes, permitindo os investimentos necessários
à produção, à divisão do trabalho e à remuneração monetária aos operários, por
tarefa.
Por sua vez, a intensa dedicação das populações rurais à produção da ervamate provocou uma desarticulação da economia de autoconsumo, contribuindo para
a disseminação das relações de mercado. São tais contextos que ajudam a explicar
a destruição das florestas, sendo que a exploração da erva-mate foi a primeira forma
de intervenção na mata de araucária pelas regiões de Curitiba, Castro, Campos
Gerais, Guarapuava e Palmas, e, nesse período, o território paranaense era coberto
com 16.762,400 hectares de florestas, como é ilustrado no mapa 1 (GUBERT, 2010,
p. 19).
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Mapa 1 - Distribuição da cobertura florestal do Paraná em 1890

Fonte: Instituto de Terras, Cartografia e Geociências (ITCG, 2013).

A partir de 1930, contudo, a indústria do mate entra em crise e começa a ser
substituída pela madeira. O café passa a ser o esteio da economia paranaense. De
acordo com Dean (2010, p. 262), “[...] apenas 60 mil km² restavam da floresta
latifoliada do Paraná, uma perda de mais de um terço desde 1910”. Segundo
Oliveira (2001, p. 30), a construção da estrada da Graciosa e da Ferrovia CuritibaParanaguá abriu novas possibilidades de exploração de madeira.
[...] A serraria tornou-se um estabelecimento comum à paisagem
paranaense, resultado tanto do desenvolvimento da malha de
transportes, quanto da demanda interna por madeiras das cidades
paranaenses em franco processo de crescimento. Finalmente, a
madeira acabou por converter em um dos nossos principais produtos
de exportação e nosso maior ramo industrial. A extração de madeira
e as indústrias correlatas, como papel e papelão, mobiliário, etc.,
passaram a fazer parte da paisagem econômica de grande número
de municípios paranaenses empregando nestes a maior parte dos
trabalhadores na indústria, ao mesmo tempo disseminavam a
industrialização pelo interior do estado. Mais ainda, à medida que
iam sendo colonizadas as terras do Norte e Sudoeste do Paraná e
ampliada à rede de transportes rodoviária e ferroviária, mais áreas da
Mata Atlântica e de Araucárias iam se tornando disponíveis para
exploração.
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Conforme Wachowics (2001, p. 209, 210), até o século XX o pinheiro do
Paraná foi pouco explorado como mercadoria de exportação, sendo utilizado
somente para necessidades, como construções de casas, cercas etc. Sua
comercialização não se realizava devido à concorrência da madeira importada. O
grande estímulo para a exportação do pinheiro surgiu com a Primeira Guerra
Mundial (1914-18). Devido à impossibilidade de importação do produto similar
estrangeiro para o Brasil, houve uma intensa procura do pinho, tornando-se
rapidamente a atividade econômica mais importante. Ultrapassaria, inclusive, a ervamate como principal Fonte de arrecadação do estado.
Após 1930, com o desenvolvimento do transporte por caminhão, a indústria
madeireira foi penetrando para o interior, atraindo parte da mão de obra excedente
do mate, que estava em crise. Conforme mencionado, a serraria podia ser
considerada uma atividade nômade, pois não se integrava à região onde se
estabelecia. Por tudo isso, é fato que a exploração predatória da madeira deixava
marcas profundas, pois:
[...] Esgotada a floresta, a serraria é transferida para outro lugar e
forma, em torno de si, um núcleo populacional, com dezenas de
casas para operários, mercado, farmácia etc., tudo pertencendo à
companhia exploradora, [...] ocorrendo frequentemente a exploração
desumana de mão de obra [...] a serraria deixa, por onde passa uma
região devastada, sem ter contribuído para fixação duradoura da
população. Calculava-se, em 1920, que o Paraná teria reservas
florestais de pinheiros para 370 anos. Puro engano. Dos 200.000 km²
da superfície do estado, 76.000 estavam cobertos por matas de
pinheiro. Em 1960, esta área estava restrita a apenas 23.000 km².
Baseando-se nestes dados, chega- se a triste conclusão que o ciclo
do pinho no Paraná está praticamente encerrado, porque o pinheiro,
levando cerca de 60 anos para tornar-se adulto e, em consequência,
apto para corte, torna impossível um reflorestamento intensivo e
eficiente a curto prazo. A falta de mentalidade da população
provocou em poucos anos, o esgotamento das reservas.
(WACHOWICZ, 2001, p. 211).

O ataque às florestas paranaenses fez com que restassem poucas áreas de
remanescentes, tendo resistido às regiões de difícil acesso, como a Serra do Mar,
por exemplo.
Ao analisar o revestimento vegetal do Estado do Paraná, Maack (2002) traz
as características da vegetação associadas ao tipo climático e geomorfológicas de
cada região estudada e também as consequências das ações de destruição da
vegetação desde 1930.
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Ao observar que o avanço das matas se dava a partir de capões isolados de
cabeceiras, onde o equilíbrio natural não poderia ser perturbado pelas queimadas,
sua opinião divergia com as de outros pesquisadores, os quais acreditavam que os
campos limpos e os cerrados teriam surgido pela intervenção humana. Entretanto,
Maack reafirma em seus estudos que os campos constituíram a formação vegetal
primitiva e mais antiga no Brasil, confirmando que:
[...] A intervenção humana impediu o avanço das matas por meio das
regulares queimas anuais dos campos, que ocasionam uma
delimitação cada vez mais acentuada entre mata e estepe. [...] com o
início das roçadas e queimas das florestas para este fim, deu-se a
inversão da ocorrência natural. A mata desaparecia cada vez em
maior escala, não para dar lugar a estepes de gramíneas baixas,
campos limpos, campos cerrados ou estepes arbustivas, mas
inicialmente à tiguera como formação consequente da desmatação, e
em seguida a capoeira (MAACK, 2002, p. 221).

Em seus estudos, Maack (2002) já alertava sobre as consequências das
queimadas, principalmente em relação à qualidade dos pastos nos campos para
alimentar o gado. Estudou o desmatamento da região montanhosa da série Açungui,
no primeiro planalto, que se encerrou em 1930, e mesmo os matos secundários
tornavam-se vítimas de destruição pelo método de rotação da terra, o que
impossibilitava uma regeneração natural das florestas. O autor destaca que os
principais efeitos nocivos do desmatamento não podem ser atribuídos às serrarias,
pois elas não destroem a mata em sua totalidade. Antes, as constantes mudanças
de áreas para novas plantações seriam mais agressivas, pois, para alimentar suas
famílias e animais, os habitantes da mata necessitavam de terras cultiváveis, as
quais eram obtidas por meio da queima.
Nesse ano, a área florestal era de 12.902.400 hectares, correspondendo a
64,12% do estado. Como se pode observar no mapa 2, o Planalto de Curitiba e o
Segundo Planalto estavam quase totalmente ocupados. O café já avançara desde o
Estado de São Paulo sobre as terras férteis do Tibagi. Os remanescentes florestais
ocorriam ao longo do Rio Ribeira e no chamado “sertão” de Jaguariaíva. No Sul, ao
longo da Ferrovia São Paulo-Rio Grande, várias estações já haviam sido convertidas
em municípios (GUBERT, 2010, p. 20).
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Mapa 2 - Distribuição da cobertura florestal do Paraná em 1930.

Fonte: Instituto de Terras, Cartografia e Geociências (2013).

Conforme argumenta Paulino (2003, p. 63),
[...] após a Revolução de 1930, houve uma mudança na política
estadual de terras, preconizando-se o impedimento à formação de
novos latifúndios, as leis existentes foram revisadas, visando à
normalização das concessões e o gerenciamento das terras
devolutas, além das revalidações e legitimações das posses.

A autora destaca que muitas medidas foram definidas para privilegiar as
regularizações das posses, como, por exemplo, o Decreto 800, de agosto de 1931,
que previa como objeto de comprovação de moradia a cultura efetiva áreas não
superiores a 200 hectares. Destaca que, no entanto, vários decretos editados não
surtiram efeito, pois pouco interferiram nos processos agrários em andamento: em
1933 o Departamento de Terras anunciou que cerca de um terço das terras do
estado haviam sido apropriados de maneira ilegal (COSTA apud PAULINO, 2003, p.
63).
Nesse contexto, foi promulgada a Lei 46, de 10 de dezembro de 1935,
autorizando o Poder Executivo a promover a colonização das terras devolutas,
mediante concessões das glebas a empresas ou a particulares, o que retardou os
programas oficiais de colonização (COSTA apud PAULINO, 2003, p. 64).
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Sendo assim, somente com a edição do decreto 8.564, de 17 de maio de
1939, "[...] se estabeleceu como prioridade a colonização oficial nas regiões com
desmesurada prática de grilagem, essas últimas facilitadas pelo grande estoque de
terras devolutas e processos de anulação de concessões" (PAULINO, 2003 p. 64).
Com relação às origens do município de Londrina, em 1929, foi levantado
um acampamento no antigo patrimônio Três Bocas, distando 22 quilômetros de
Jataizinho, onde foram instalados escritórios do que viria a ser a Companhia de
Terras Norte do Paraná. Inicia-se, então, a colonização privada por meio da
concessão do patrimônio fundiário paranaense ao capital inglês. Já em 1931, a
Companhia de Terras Norte do Paraná registrava a venda de 3.000 alqueires. Os
compradores eram atraídos pelos preços vantajosos, pela fertilidade das terras e
pela propaganda da companhia realizada a nível nacional. O movimento foi grande
entre compradores nacionais, embora muitos estrangeiros, como italianos,
portugueses, espanhóis, alemães, japoneses, poloneses, ucranianos etc., tenham
também comprado terras (WACHOWICZ, 2001, p. 270).
De acordo com Paulino (2003, p. 66),
[...] Para entender a ação dessa Companhia, faz-se necessário
visualizar o contexto que permitiu sua constituição e a modelação
geográfica por ela imprimida [...] o caráter geral das políticas
fundiárias do Estado fomentava um tipo de ocupação específica do
patrimônio devoluto, porém, não resultaram em um padrão específico
de povoamento, devido a própria diversidade geográfica e
sociopolítica do território.

Para a autora, a primeira fase da ocupação, iniciada pelos mineiros, foi
caracterizada pelo regime de posses e pela agricultura voltada para a subsistência.
No entanto, a normatização da Lei 601, de 1850, gerou uma corrida por terras com
uma extraordinária valorização. Esse era o estopim da grilagem. Assim, as terras do
Norte paranense, tanto quanto as demais já incorporadas por mecanismos tortuosos,
tornaram-se alvo de cobiça, pois estavam inseridas na rota da “marcha do café”.
Pouco a pouco as terras do Norte do Paraná foram se tornando um polo de
atração de capitais e de mão de obra, devido à fertilidade de seus solos e a
expansão da cultura cafeeira, por meio de títulos provisórios que muitas vezes
legitimava a posse, tornando-a propriedade (PAULA, 1975, p. 820).
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Esse processo se desdobraria em sacrifício da cobertura florestas, o que
pode ser visualizado no mapa 3, que ilustra a abertura de clareiras na vegetação já
nas primeiras décadas do século XX em direção ao Oeste paranaense.

Mapa 3 - Distribuição da cobertura florestal do Paraná em 1937

Fonte: Instituto de Terras, Cartografia e Geociências (2013).

Conforme a situação das florestas ora representada, em 1937 a área
florestal era de 11.802.200 hectares, correspondendo a 58,65% do estado, momento
em que a frente cafeeira atinge a região de Londrina, no Norte do Paraná. Isso
resultou em rápido desmatamento, de modo que, na década de 1950, a extensão
das áreas desmatadas foi nitidamente mais extensa, como se pode verificar no
mapa 4.
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Mapa 4 - Distribuição da cobertura florestal do Paraná em 1950

Fonte: Instituto de Terras, Cartografia e Geociências (2013).

A frente cafeeira “paulista” progride em direção ao oeste a partir de Londrina,
região que passaria a ser denominada “Norte Novo”, e, nesse período, a área
florestal do estado era de 7.983.400 hectares, representando 39,67%. A frente
colonizadora “paranaense” atinge Campo Mourão, Cascavel e Pato Branco; já a
frente “gaúcha” vem abrindo o sudoeste (GUBERT, 2010, p. 21).
Na década de 1940, em Londrina, predominavam as lavouras temporárias,
seguidas das permanentes (café). Nesse município, nas áreas da Companhia de
Terras Norte do Paraná, 30% da população era originariamente nacional e 70%
eram estrangeiros. Numericamente, as grandes propriedades eram inexpressivas,
mas o mesmo não pode ser dito a respeito do percentual de área por elas ocupada.
Predominavam pequenos e médios sítios, nos quais o camponês lavrava sua própria
terra com a família e com poucos assalariados, sendo uma parcela delas destinada
para pastagens.
Nesse período, prevalecia a agricultura de autoconsumo. Segundo Cancian
(1981, p. 106), “a intensificação do plantio cafeeiro só ocorreria pouco depois, no
após guerra”. Até lá, prevaleciam pequenos cafezais, lavouras intercalares, algodão,
fumo, batata, cana-de-açúcar, criação de suínos e gado. A dinamização da
cafeicultura aconteceria pouco depois.
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Na década de 1950, o Norte Novo apresentaria um aumento exponencial de
sua população. Esse indicador foi comentado, em 1953, no Boletim do
Departamento Estadual do Café (apud CANCIAN, 1981, p. 107), segundo o qual o
café criou o ambiente para uma agricultura comercial, além de atrair o povoamento.
[...] Antes dela, a agricultura paranaense era quase só de
subsistência (dos próprios agricultores e das cidades perto das quais
se alojavam) e se faziam em pequenas propriedades (colônias de
origem estrangeira) ou nas roças dos “safristas”, lavradores nômades
que devastavam as florestas e engordavam porcos nas plantações
de cereais na parte não colhida. Depois do café, subiram os
investimentos na agricultura, não só ao norte, como no próprio sul.

Em 1965, a frente cafeeira atinge o arenito Caiuá, região onde se localizam
as cidades de Maringá, Paranavaí e Umuarama, denominada de “Norte Novíssimo”.
O sudoeste, na região de Francisco Beltrão, já estava quase totalmente ocupado, e
a frente oeste progride de Cascavel em direção a Toledo e Foz do Iguaçu, como
demonstra no mapa 5.
Mapa 5 - Distribuição da cobertura florestal do Paraná em 1965

Fonte: Instituto de Terras, Cartografia e Geociências (2013).

Pode-se afirmar que a fronteira agrícola do Paraná se esgotou em meados
da década de 1970, e vários colonos de origem gaúcha e catarinense no oeste do
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Paraná partiram em direção ao Sul paranaense, ocupando as áreas dos chamados
faxinais.

Em

1965,

restavam

4.813.600

hectares

de

cobertura

florestal,

correspondendo a 23,92% do estado.
Alguns agrupamentos florestais distrubuídos pelo estado, como no Litoral e a
Serra do Mar a leste, a oeste o Parque Nacional do Iguaçú, ao norte remanescente
florestais da Companhia Melhoramentos Norte do Paraná, em Cianorte, da
madereira Slavieiro em Mamborê e Nova Cantu e da madereira Giacomet-Marodin
em Laranjeiras do Sul e, por fim, em Quedas do Iguaçu e Três Barras do Paraná.
Naquela época, essa área era considerada o maior pinheiral do mundo. Diante do
contexto da apropriação no Estado do Paraná, pode-se observar poucos fragmentos
de vegetação, conforme o mapa 6, em que a área florestal era de 1.997.100
hectares, correspondendo a 11,90% do estado.

Mapa 6 - Distribuição da cobertura florestal do Paraná em 1980.

Fonte: Instituto de Terras, Cartografia e Geociências (2013).

Segundo dados do Censo Agropecuário de 1995 processados pelo
IPEADATA (2013) os remanescentes florestais do estado do Paraná totalizavam
1.972,946 hectares até ano de 1980, porém é importante destacar que nessa
década a questão ambiental já saira do âmbito exclusivo da letra da lei, passando a
ser amplamente debatida no país.
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Em 1985 já constavam declarados 2.013,930 hectares de florestas e que
variou muito pouco até o ano de 1995, constando 2.081,587 hectares de florestas
declaradas.
Atualmente, restam remanescentes florestais na Serra do Mar, no Parque
Nacional do Iguaçu e ao longo da Escarpa Devoniana e da Serra da Esperança,
todos protegidos por Unidades de Conservação (Parques e APAs) e terras
indígenas. No mapa 7 ilustra bem a atual situação dos remanescentes florestais no
estado do Paraná.
Mapa 7 ‒ Remanescentes Florestais do Paraná (2011-2012)

Fonte: Fundação SOS Mata Atlântica, Instituto de Terras Cartografia e Geociências (2013).

O estado do Paraná possui uma área territorial de aproximadamente
19.931.485 hectares. Deste total, 15.391.782 hectares estão declarados para uso da
agropecuária, 1.205.370 hectares estão localizados em 68 unidades de conservação
PARANÁ, (2014) e 85.235 hectares entre terras indígenas demarcadas e não
demarcadas (SEED, 2014). Assim, 3.249.090 hectares não constam no sistema do
IBGE, permitindo-nos supor que são terras devolutas em uso privado, daí a razão da
sua omissão pelos que as usurparam.
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Isso é possível pelo fato de os dados do Censo Agropecuário serem
oriundos de autodeclaração, mas independentemente das imprecisões daí
resultantes eles nos permitem observar a proporção entre a área ocupada pelos
estabelecimentos e as áreas destinadas à conservação florestal no estado do
Paraná, conforme o gráfico 2, a seguir, o demonstra.
Gráfico 2 ‒ Área total ocupada pelos estabelecimentos e áreas destinadas a Áreas de
Preservação Permanente e Reserva Legal do estado do Paraná.

Fonte: Adaptado pela autora a partir de dados do IBGE (2006).

Os dados mostram que 2.000.949 hectares que representam 10% da área
destinada à agropecuária estão declarados como áreas de APP e RL em
estabelecimentos privados
Nos estabelecimentos com até 50 hectares a área destinada a APP e RL tais
áreas representam 10,6%, nos estabeleciementos de 50 a 200 hectares
representam 11,6% e nos estabelecimentos acima de 200 hectares correspondem a
14,6%. Isso demonstra que a desigualdade na estrutura fundiária, expressa pela
área desproporcionalmente alta ocupada pelos estabelecimentos acima de 200
hectares, não tem sido suficiente para seus detentores obedecerem a legislação.
Como em tais casos não se poderá invocar o argumento de que a
viabilidade econômica do estabelecimento seria comprometida com a devida
manutenção do índice de 20% de áreas florestadas para reserva legal, em adição
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aos índices aplicáveis às áreas de preservação permanente, deve-se assinalar seu
duplo esbulho à sociedade: primeiro o da interdição ao acesso a quem nela trabalha
e segundo o do passivo ambiental incomparavelmente maior do que o que impõem
os pequenos proprietários, estes que em regra não tem terra suficiente para delas
sobreviver, porque tal estoque está monopolizado pelos primeiros. Trata-se, pois, do
resultado necessário do processo histórico da apropriação de terras, pautado na
lógica rentista e no direito absoluto da propriedade.
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CAPÍTULO 2 - POLÍTICA AMBIENTAL E A LEGISLAÇÃO NO BRASIL

No

interior

dos

contornos

da

questão

agrária,

conforme

exposto

anteriormente, neste capítulo retomaremos algumas evidências passadas e atuais
da política ambiental brasileira para compreender as formas de apropriação em
diferentes contextos. De antemão, cumpre considerar que o traço comum a toda
conjuntura social e política ora analisada é a prevalência de um conceito de
desenvolvimento intimamente relacionado com a destruição dos bens ambientais.

2.1 DO PERÍODO COLONIAL AO IMPERIAL

Desde períodos pretéritos as políticas de apropriação de bens ambientais
foram compatíveis com as demandas por mercadorias inerentes ao estágio técnico
de cada época, as quais tinham em conta os recursos florestais como elemento
essencial no projeto de gestão territorial.
Conforme Bacha (2004, p. 393),

[...] à medida que a destruição dos recursos florestais pudesse afetar
o desenvolvimento econômico do País, os governos trataram de
estabelecer políticas de comando e controle, as quais, em princípio,
deveriam disciplinar o processo de desmatamento.

Com a ocupação do Brasil em 1500, predominava o espírito saqueadormercantilista dos navegadores aventureiros que conseguiram encontrar em terras
brasileiras algo capaz de ser convertido em mercadoria, a exemplo do pau-brasil.
Extraído à exaustão a mando de portugueses e franceses, o primeiro ciclo
econômico de expressão foi duplamente predatório: ao mesmo tempo em que
desestruturou profundamente o modo de vida e as condições de reprodução dos
povos indígenas da costa, coagidos ao trabalho de extração e transporte das
árvores abatidas, somente teve fim quando as florestas se esgotaram. Conforme
Prado Júnior (2004, p. 25), “era uma exploração rudimentar que não deixou traços
apreciáveis, a não ser na destruição impiedosa e em larga escala das florestas
nativas donde se extraía a preciosa madeira”.
A política que imperava nesse período estava baseada na garantia do
monopólio das relações econômicas estabelecidas entre colônia e metrópole, com o
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objetivo de obter produtos e preços baixos entre países negociadores de
mercadorias e garantir o direito de explorar os bens primários encontrados na
colônia.
Nos primeiros dois séculos de soberania portuguesa, além da madeira,
obtinha-se também a produção da tinta vermelha, muito utilizada na Europa nos
séculos XVI e XVII para o tingimento de roupas. Diante disso, a coroa portuguesa
esforçou-se em estabelecer regras normativas para garantir o monopólio da
exploração do pau-brasil.
A primeira disposição governamental conhecida no direito português, de
proteção à árvore, foi editada por meio de uma Carta Régia no ano de 1442, que
incorporou ao domínio português duas ilhas da costa africana cujas matas eram a
maior Fonte de riquezas.
Entretanto, Portugal encontrava-se empenhado na busca de novas terras,
pois, segundo Pereira (1950, p. 90), “as disponibilidades europeias eram reduzidas e
tornava-se, pois imprescindível estabelecer normas para o corte e punir todo o
desperdício”. No ano de 1446 foi concluído o primeiro Código legal europeu,
conhecido como Ordenações Afonsinas, baseado no direito Romano e Canônico, e
vigorou em Portugal e no Brasil para proteger as riquezas brasileiras segundo o
princípio da conveniência da metrópole. Conforme mais terras eram incorporadas ao
império Colonial, mais disposições eram baixadas no sentido de resguardar as
florestas para a apropriação metropolitana.
Pode-se dizer que a legislação portuguesa era evoluída para a época, dada
a norma legal de cunho ambiental pioneiro. Contudo, isso foi resultante das
contradições da sociedade portuguesa na época, vulnerabilizada pela falta de
alimentos, em oposição a vastos domínios incultos. Eis a razão da Lei das
sesmarias, que a partir de 26 de junho de 1375 visava incrementar o cultivo da maior
parte das terras.
Posteriormente, nas Ordenações Manuelinas e Filipinas, as sesmarias
ganharam um sentido adicional, o de povoamento, devido à necessidade de manter
e defender o território contra ataques. Nas Ordenações Manuelinas foi estabelecida
a proibição do corte de árvores frutíferas, sendo atribuídas severas penalidades e
pagamento de multas diversas, de acordo com o valor das árvores abatidas.
As Ordenações Filipinas, aprovadas em 1603, vigorariam até o advento do
Código Civil brasileiro. Em seus dispositivos relativos à matéria ambiental, previa-se
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o plantio de árvores em terrenos baldios urbanos, e o corte de árvores de fruto era
considerado crime, com penas severas ao infrator.
Em 1605, foi editada a primeira Lei protecionista florestal brasileira. Trata-se
do Regimento sobre o pau-brasil, uma lei complementar que impunha penas a quem
cortasse a madeira sem a licença real. Foi a partir desse período que as
preocupações com o desmatamento tornar-se-iam recorrentes: em 1773, uma carta
régia de D. Maria I ao Vice-Rei do Brasil ordenava proteção para as matas.
(WAINER, 2005)
Em 1797, governadores de três capitanias nordestinas declararam de
propriedade da Coroa:

[...] todas as matas e arvoredos à borda da Costa ou de rios que
desembocam imediatamente no mar, e por onde em jangadas se
possam conduzir as madeiras cortadas até as praias. [Além disso]
Determinou a reversão de sesmarias dadas a particulares nessas
faixas e a proibição de serem concedidas, de futuro [...]. (PEREIRA,
1950, p. 93).

Nesse período, começou-se a fazer estudos para identificação de todos os
tipos de madeira, culminando em relatórios para direcionar melhor o aproveitamento
das matas. Isso resultou no primeiro regimento de cortes de madeiras para o Brasil,
com determinações sobre o modo de abater, serrar, marcar e transportar,
devidamente normatizados os documentos em que deveriam constar as medidas e
qualidades das árvores. Na letra da lei, o corte sem licença, bem como o incêndio
das florestas, seriam punidos com multas elevadas, exílio para a África e até mesmo
pena de morte. Porém, o conteúdo referente à declaração de propriedade da orla
marítima à Coroa não foi cumprido, a devastação continuava sendo praticada por
funcionários da Coroa e também por aqueles que viam nessa atividade um lucrativo
comércio dessa matéria-prima, até porque, até o final do século XVII, as doações de
sesmarias eram regidas pelas Ordenações do Reino já citadas (SILVA, 2008).
Entretanto, várias cartas régias expedidas declarando a orla marítima do
Brasil como propriedade da Coroa Portuguesa não foram cumpridas, sob o falso
argumento dos governos das capitanias que informavam à Corte que a orla já havia
sido concedida e não era possível compensar seus ocupantes ou reintegrá-la à
Coroa por meio de concessão de outras terras a eles. Sendo assim, os particulares
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eram obrigados a conservar as madeiras reais, sendo permitidos cortes somente
diante de autorização do governador da capitania (PEREIRA, 1950, p. 94).
Segundo Pereira (1950, p. 94), foram definidas diversas penalidades,
[...] incluídas disposições minuciosas, sobre os deveres de cada um,
recheadas de contradições e da profunda ignorância do autor, quer
sobre o serviço, quer sobre o ambiente, onde iriam ser executadas
as ordens sem a mínima noção das distâncias e dificuldades locais,
falhas estas que retiravam toda autoridade de tais normas,
condenando-as ao olvido e a serem simples letra morta. A repetição
e as frequentes modificações nas ordens governamentais eram a
prova de desobediência reiterada.

As últimas disposições sobre o corte racional das madeiras expedidas na
Europa datam do começo do século XIX, e exigia-se ordem escrita tanto para venda
de madeira e de lenha por particulares quanto para fazer queimadas.
O uso do método de corte raso sucessivo de cinco em cinco anos visava não
sacrificar as árvores, prática essa comum em outros países. Nesse mesmo período,
foram criadas as primeiras instruções para o reflorestamento na costa brasileira,
como forma de manter as reservas florestais.
Com a abertura dos portos brasileiros ao comércio internacional em 1810,
foi proibida a exportação do pau-brasil, dentre outras madeiras. Entretanto, mesmo
com o grande número de normas ambientais, não se tem evidências de sua
aplicação, a começar pelas medidas de comando e controle do desmatamento
tomado pela Coroa portuguesa, que não surtiram efeito, dada a prevalência do
comércio ilegal no seio do monopólio oficial do comércio de madeira e derivados.
No período imperial, a devastação não fora diferente do verificado no
período colonial, pois a exportação da nobre madeira contribuía de forma relevante
com a receita pública, via exploração sob a forma de monopólio do Estado. Em
1829, foram reafirmadas as proibições de roçar e derrubar matas em terras
devolutas sem a devida autorização, pois já eram previstas na Carta de Lei de 15 de
outubro de 1827, no § 12 do art. 5.º, que buscava disciplinar a apropriação a partir
da instância municipal,
[...] deferindo às câmaras municipais a prerrogativa de concederem
licenças, precedidas de averiguações necessárias, [...] que incumbia
aos juízes de paz das províncias a fiscalização das matas e zelar
pela interdição do corte das madeiras de construção em geral, por
isso chamadas madeiras de lei [...] (PEREIRA, 1950, p. 96)

65

Ato contínuo em relação à matéria foi a discriminação das penalidades em
relação ao corte ilegal da madeira, promulgadas no Código Criminal de 1830. No
que se refere a incêndios, esse ainda não era tratado como crime especial nesse
instrumento jurídico, o que viria a ocorrer somente em 1886. Tais medidas se deram
no seio das mudanças administrativas e legais próprias da transição de colônia para
Império, momento em que foram extintas as Conservatórias dos Cortes de Madeiras,
instituídas na Monarquia portuguesa por meio da Lei de 15 de novembro de 1831, e
do Alvará de 1º de agosto de 1697, que garantia à Coroa portuguesa o monopólio do
pau-brasil, dentre outras madeiras nobres (revogado em 1834).
O fato de a formação da nação brasileira ter sido marcada por um misto de
reafirmações e descontinuidades dificultava a elaboração de um programa
administrativo claro e inovador, inclusive no que se refere ao problema do corte
ilegal da madeira. Embora a independência tenha sido oficializada em 1822,
somente em 1824 seria promulgada a Carta Política que instaurava a Primeira
Constituição Brasileira.
Com o fim do regime de sesmarias, extinto juntamente com a submissão
colonial e, com isso, com a propriedade real do território brasileiro, não havia
qualquer marco legal a respeito da apropriação privada das terras. Esse hiato legal,
que se arrastou até 1850, foi suficiente para provocar enorme corrida pela posse de
terras e exploração das mais variadas riquezas que as florestas ofereciam
(MARTINS, 1990).
Esse contexto favoreceu a intensificação do comércio de escravos, pois
[...] era essencial um grande contingente humano, [...] Para
enriquecer de modo mais rápido e fácil era indispensável adquirir
negros. Quem não os tivesse marcaria passos e sucumbiria. A
fortuna chegava, na proporção do número de escravos que era
possível adquirir. Ateavam-se fogueiras nas matas, como meio mais
veloz de limpar as áreas destinadas a dar serviço aos pretos,
plantando as roças que trouxeram o notável desenvolvimento
agrícola do Brasil. [...] Eram filhos de lusitanos os senhores da terra
e, portanto, a ocupação do país teria de prosseguir pelo mesmo
sistema lusitano de exploração imprevidamente desenfreada,
egoísta, sem método, primária e nefasta à posteridade. As
plantações se sucediam até o completo esgotamento da terra que
era a seguir abandonada à saúva e às hervas (sic) daninhas.
Ninguém ousava se opor a esse descalabro. [...] Exigir que se
respeitassem a leis de proteção a Floresta seria incidir no desagrado
dos fazendeiros que eram o sustentáculo dos partidos Conservador e
Liberal. [...] não poderia, portanto, prosperar quem tivesse iniciativa
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de alguma lei, visando o interesse da Pátria (PEREIRA, 1950, p. 9798).

Evidencia-se que a respeito do direito de proteção às árvores nada foi
modificado. O autor destaca que mesmo com a extinção do monopólio pela Lei nº
243 de 30 de novembro de 1841, art. 11, o corte de pau-brasil era permitido aos
proprietários dos terrenos desde que a produção fosse vendida ao Governo, razão
pela qual essa operação era uma das prova de incentivo às derrubadas e de
coibição ao contrabando.
Entretanto, na Lei nº 601 de 18 de setembro de 1850, as punições referentes
à exploração da floresta eram contraditórias: de um lado, a quem se apossasse e
praticasse a derrubada ou o incêndio em matas localizadas em terras devolutas ou
alheias perderia as benfeitorias, seria preso e haveria uma multa a ser arbitrada. Por
outro lado, essa pena não se aplicava ao proprietário de terra que praticasse os
mesmos delitos em sua propriedade a punição era apenas com reparação de danos
ambientais.
Tal distinção culminaria no Decreto 4.887 de 5 de fevereiro de 1872,
mediante o qual fora autorizada a operação da primeira empresa privada
especializada no corte de madeiras, não sem respeitar os direitos dos proprietários
já estabelecidos e solicitar licença para o corte da madeira. Trata-se da Companhia
Florestal Paranaense (PEREIRA, 1950, p. 99).
Em decorrência das diversas modificações ocorridas na legislação ambiental
durante o período imperial, surgiram dificuldades para a sua aplicação, sobretudo
em relação à derrubada das matas, até porque isso afetava a arrecadação do
Tesouro Nacional.
Ademais, embora a exploração de madeiras dependesse de licença até
1850 (Lei 601), nada fora prescrito para as terras particulares, sendo proibido o corte
nas terras públicas. Somente tratou-se de distinguir o que era de domínio público,
diferenciando-o do que era privado, para, assim, conter os abusos cometidos nas
províncias (PEREIRA, 1950, p. 100,101).
Nessas áreas, o corte da madeira foi permitido somente para a construção
naval

mediante

permissão

governamental.

Posteriormente,

regulamentos

e

resoluções sancionadas na segunda metade do século XIX acabaram por liberar de
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licença prévia o corte de madeiras de lei em matas particulares, permitindo, assim, a
derrubada em tais terrenos.
Sendo assim, observa-se que a indefinição da legislação do período imperial
no que tange ao monopólio do Estado para proteger e dispor dos bens florestais não
foi eficiente a ponto de evitar a destruição das florestas.
É notório que o processo de apropriação de terras atrelado ao modelo
econômico implantado no Brasil esteve associado ao uso predatório dos bens
ambientais degradados por meio do desmatamento, o qual não tem consequências
isoladas.
Os impactos ambientais decorrentes do desmatamento causam perdas de
solo, perda de biodiversidade, alteração do regime de chuvas, e, consequentemente,
alteração na manutenção dos cursos d’água, perda de qualidade e disponibilidade
de água entre outros, causando prejuízos na qualidade de vida da sociedade.

2.2 BENS FLORESTAIS NO PERÍODO REPUBLICANO BRASILEIRO E LEGISLAÇÃO

Com a abolição dos escravos, a oligarquia vivenciava uma inquietude
política, o que fez com que as questões sobre a preservação das matas saíssem
definitivamente da agenda dos governos, exceto nos lampejos preservacionistas (no
plano discursivo) de diversas mensagens presidenciais do período.
A constituição de 24 de fevereiro de 1891 não contém uma única palavra
sobre árvore ou meio ambiente. A transferência do domínio das terras devolutas
para os estados da federação assegurou aos Membros da União o direito de legislar
cumulativamente sobre o desenvolvimento da agricultura. Segundo Pereira (1950, p.
108),
[...] Por aí se entendeu desnecessária a legislação federal de
proteção à selva. Cada estado entrou a baixar leis, regulamentos,
portarias, sobre a matéria, formando a mais variada colcha de
retalhos que se possa imaginar. Sendo matéria de difícil limitação,
pois incide a cada passo na esfera do Direito Civil e do Direito Penal,
cuja competência era privativa da União, as resoluções estaduais
raramente eram acatadas no Judiciário e assim passamos, na
realidade, por um vasto período de absoluta indiferença, para com o
mais importante bem patrimonial da Nação.

Na Carta Política de 1891 foi consagrado o direito ilimitado de propriedade, o
que permitia entender que cada um era livre para cortar e queimar as matas. As
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limitações estavam restritas ao âmbito do Direito Civil, com o dever de indenizar os
prejuízos a terceiro que resultassem de dolo ou culpa. Segundo Pereira (1950, p.
107-108), dois artigos da Constituição (art. 64 e art. 72, § 17) confirmam o direito de
propriedade, ao mesmo tempo em que transferem o domínio público aos governos
locais:
[...] Pertencem aos Estados as minas e terras devolutas situadas nos
respectivos territórios, cabendo à União somente a porção de
território que for indispensável para defesa das fronteiras,
fortificações, construções militares e estradas de ferro federais [...]. O
direito de propriedade mantém-se em toda sua plenitude, salvo a
desapropriação por necessidade, ou utilidade pública, mediante
indenização prévia.

Não por acaso, no período republicano houve vasta destruição florestal. De
acordo com Pereira (1950, p. 108),
[...] com o aperfeiçoamento da máquina, a inversão de capitais em
larga escala, com utilização até de estradas de ferro, particularmente
de guinchos possantes colocados em plena mata, que arrancam as
árvores mais frondosas, com facilidade com que seria extraída do
chão como uma hortaliça qualquer, arrastada depois, com cabos de
aço, até o leito da via férrea.

Porém, métodos mais toscos prevaleciam em relação aos mencionados,
sendo comum a queimada e seus conhecidos impactos ao solo e à biodiversidade.
Após algumas safras gradativamente menos produtivas, dava-se o abandono das
áreas assim cultivadas e a consequente abertura de novas terras, iniciando-se novo
ciclo de devastação.
A superficialidade e a omissão com que foi tratada a questão das florestas
no Código Penal estão entre as razões de não terem passado de letra morta,
embora as penas não fossem de todo amenas, a exemplo do previsto no art.141,
referente ao incêndio de florestas:
[...] Incendiar plantações, colheitas, lenha cortada, pastos ou campos
de fazenda de cultura, ou estabelecimentos de criação, matas ou
florestas pertencentes a terceiros ou à Nação: - Penas de prisão
celular por um a três anos e multa de 5 a 20% do dano causado.
(PEREIRA, 1950, p. 110).

Mesmo os incêndios acidentais foram caracterizados como culposos,
conforme se pode observar no art. 148:
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[...] Todo aquele que por imprudência, negligência ou imperícia na
sua arte ou profissão, ou por inobservância de disposições
regulamentares, causar um incêndio, ou qualquer dos acidentes de
perigo comum mencionados nos artigos antecedentes, será punido
com a pena celular por um a seis meses e multa de 5% a 20% do
dano causado (PEREIRA, 1950, p. 110).

Não obstante, o autor argumenta que o Código Civil foi negligente com a
floresta e seu manuseio, pois, a seu ver, a vegetação nunca foi considerada um bem
econômico suscetível de proteção. O fato de ter sido transferido a cada Estado a
tarefa de criação dos mecanismos legais de exploração econômica, bem como de
proteção das florestas, corrobora essa tese.
As primeiras disposições legislativas do Paraná sobre as florestas datam de
1854, portanto um ano após o desmembramento da Província de São Paulo,
momento em que foi regulamentado o corte e fatura da erva-mate. Tais normativas
passariam por sucessivas alterações, a saber: 1875, 1895, 1898, 1902, 1908, 1915,
1920, 1921. Em 1926 foi criado o Código da Erva Mate do Estado do Paraná, tendo
sido reformado em 1928, ano em que fora criado o Instituto do Mate do Estado do
Paraná. Algumas alterações aconteceriam em 1935.
Conforme mencionado anteriormente, o Código Florestal do Paraná foi
criado em 1907, sendo o primeiro do gênero no Brasil. Seu conteúdo jurídico visava
à proibição do corte da mata de Araucária. Ato contínuo, a legislação ambiental de
Santa Catarina foi criada em 1914, com o Serviço Florestal, para regularização do
corte de lenha, conservação, reconstituição e utilização das florestas. Foram criados
cargos de agentes florestais, alguns dos quais voluntários e outros remunerados.
De início, a dificuldade da atuação dos agentes residia na falta de
capacitação técnica, visto que eram atribuídas funções de fiscalização rigorosas a
eles. Para garantir um controle ambiental mais eficiente, eram oferecidos cursos de
aperfeiçoamento técnico especializado aos agentes florestais. Além disso, a
legislação e seu cumprimento pressupunham estreita colaboração entre os poderes
públicos no âmbito federal, estadual e municipal (PEREIRA, 1950).
No caso do Estado do Rio Grande do Sul, as disposições referentes às
bases da atividade agrícola foram ampliadas em 1922, 1925 e 1931 com o intuito de
alcançar maior compatibilidade ambiental. De acordo com Pereira (1950, p. 128), o
decreto nº 3.004 de 1922 mostraria,
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[...] pleno conhecimento de que só é duradoura a agricultura que
preserva as florestas protetoras e as que fornecem matéria prima,
por isso no art. 26 proibiu a formação de núcleos coloniais em matas
de pinhal e nas necessárias a combater a erosão ao regime
hidrológico.

De modo geral, os estados estavam elaborando disposições legislativas que
continham preceitos que, se praticados, estancariam a devastação. Entretanto,
embora a Constituição de 1891 assegurasse competência privada aos membros da
União para legislar sobre a questão florestal, os estados não dispunham de sanções
adequadas para penalizar as infrações ambientais. Ademais, não houve qualquer
ruptura no tocante à mentalidade dos tempos coloniais, em que o impulso maior para
mover a apropriação de novas terras era a busca pelo enriquecimento rápido, sem
preocupações com as consequências posteriores, mesmo sabendo-se das
deseconomias advindas da depredação ambiental.
Conforme Pereira (1950, p. 129), “o conceito liberal do direito de propriedade
absoluto que a Constituição de 1891 ensejava, contribuía para arrefecer qualquer
iniciativa para limitar o uso das terras particulares, tendo em vista o bem público”.
Diante do regime de livre exploração do solo e das florestas, presenciava-se
uma instabilidade entre os que se dedicavam ao corte de madeiras e a indústria
madeireira, pois ora havia períodos de crise, ora de fartura. Contudo, mesmo com a
queda de preços, a derrubada seguia seu curso, e, não havendo mercado favorável
para a madeira, essa acabava por apodrecer a margem de estradas de ferro e de
rodagem. A falta de controle sobre o setor madeireiro tornou o Brasil importador de
madeira já no começo do século XX. A crise de 1929 atingiu esse setor
drasticamente, de modo que milhares de serradores ficaram reduzidos à miséria;
poucos resistiram firmes aos efeitos do descontrole geral da produção.
Em linhas gerais, o monopólio do acesso à terra, logo, às florestas, foi fator
decisivo de fortalecimento justamente de grandes proprietários, que tiveram nessa
condição seu enriquecimento. No Brasil, o pacto de poderes assentados em bases
oligárquicas inviabilizava a aplicação das leis ambientais.
Diante desse contexto, a propriedade ganhou contornos diferentes dos que
ocorreram na Europa. No Brasil, a propriedade não foi fruto do trabalho livre, mas
sim do saque dos bens ambientais e do escravismo. O acesso livre a terra foi
bloqueado aos escravos libertos e imigrantes, fortalecendo as oligarquias regionais e
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distanciando legalmente por meio da Lei de Terras os posseiros que buscavam o
sustento de sua família.
Isso demonstra que a legislação brasileira não reformulou o conceito de
propriedade privada, como foi feito em outros países. Embora o conceito de função
social

estivesse

subjacente

às

legislações

anteriores

que

limitavam

o

desflorestamento, é no Estatuto da Terra de 1964 que ela é mencionada pela
primeira vez, o que não significou qualquer ruptura com a tradição jurisprudente,
permanecendo a ideologia da supremacia da propriedade privada acima do
benefício social, e mantendo-se a produção agrícola como exploração capitalista,
estimulando a existência de proprietário absentista, cuja relação com a terra era
exclusivamente financeira (MARÉS, 2003).

2.3 PARQUES NACIONAIS

Em meio a forte expansão cafeeira e a exploração da madeira, o que
resultava em extrema devastação das florestas, na década de 1930 foram
elaborados diversos códigos de proteção dos recursos naturais. O Código das
Águas foi instituído pelo Decreto nº 24.463, de 10 de junho de 1934, o primeiro
Código Florestal Brasileiro foi criado pelo Decreto 23.793, de 31 de janeiro de 1934,
e o Código da Pesca foi criado pelo Decreto-lei nº 794, de 19 de outubro 1938. Por
meio da Lei 4771, editada em 15 de setembro de 1965, foi instituído o Código
Florestal Brasileiro, Lei que definiu com minúcias os princípios de proteção ao meio
ambiente.
Na década de 1930, marcada por incertezas políticas e pela revolução
urbana liderada por Getúlio Vargas, os recursos naturais passaram a ser vistos
como uma reserva coletiva a ser utilizada a favor da nação. Embora titubeante,
desde o período colonial, a legislação florestal foi fruto da intervenção direta do
Estado na proteção das florestas, indicando tratar-se de bens de interesse comum a
todos os habitantes do país, tanto em terras públicas quanto privadas.
No artigo 1º do Código Florestal de 1934 as florestas nacionais são
consideradas bem de interesse comum, também estabelecendo limitações para a
propriedade pública e privada. Os dispositivos da lei foram baseados numa visão
utilitarista, pois o conteúdo do art. 3º destaca a classificação das florestas,
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diferenciando-as conforme sua exploração econômica, da função de auxiliadora das
atividades econômicas florestais (BRASIL, 1934).
Entre maio de 1933 e outubro de 1934, a conselho de alguns
conservacionistas da época, o governo Vargas decretou uma série de códigos
regulamentando expedições científicas para estudar o uso da água, minas, caça,
pesca e florestas. A nova lei, promulgada em 1934, encarregava os estados e o
governo central de proteger as belezas naturais. Conforme Dean (2010, p. 276),
[...] O crucial é que o novo Código Florestal negava o direito absoluto
de propriedade, proibindo, mesmo em propriedades privadas, o corte
de árvores ao longo de cursos d’ água, árvores que abrigavam
espécies raras ou que protegiam mananciais. Aos proprietários
vedava cortar mais de três quartos das árvores restantes em sua
propriedade. As indústrias eram obrigadas a replantar árvores
suficientes para manter suas operações [...] Foi uma rejeição
histórica do liberalismo e uma reversão para o controle estatal,
abafado desde os primeiros dias do império, mas agora revivido sob
a bandeira de um nacionalismo modernizante e tecnocrata.

Antes da aprovação do Código Florestal, as únicas reservas florestais no
Brasil estavam localizadas em regiões da Serra do Mar, no Estado de São Paulo e
no oeste do Estado do Rio de Janeiro. Na época do governo Vargas, apenas dois
parques nacionais foram criados, causando desapontamento aos que haviam
concebido o código e produzido levantamentos que propunham outros lugares para
a implantação de parques e reservas (DEAN, 2010, p. 276).
É importante destacar que os estados instalaram conselhos florestais de
acordo com o Código Florestal, e estabeleceram por conta própria algumas
reservas. Por sua vez, somente poucos municípios as criaram.
No art. 9º e seus incisos §1º e § 2º do código de 1934, havia o seguinte
dispositivo:
[...] Os parques nacionais, estaduais ou municipais, constituem
monumentos públicos naturais, que perpetuam em sua composição
florística primitiva, trecho do país, que por circunstâncias peculiares,
o merecem [...] §1º É rigorosamente proibido o exercício de qualquer
espécie de atividade contra a flora e a fauna dos parques [...] § 2º Os
caminhos de acesso aos parques obedecerão a disposições
técnicas, de forma que tanto quanto possível, não se altere o aspecto
natural da paisagem (BRASIL, 1934).

Warren Dean (2010, p. 277) destacou a advertência do biólogo Cândido de
Melo Leitão referente à escolha dos locais para implantar reserva florestal, para o
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qual “o político, por exemplo, que tenha uma plantação e queira se desfazer dela por
bom preço, oferece-a ao Estado (como uma reserva), embora seja absolutamente
imprópria, se o proprietário é amigo do governo, a venda será efetuada”. Em outras
palavras, confirma-se a tese da promíscua relação entre o público e o privado com
amplos desdobramentos para a sociedade brasileira (MARTINS, 1999).
Essa situação evidencia os limites do alcance do Código Florestal. O
proprietário podia cortar as madeiras de lei e alegar que tinha realizado o replante,
simplesmente deixando nascer em seu lugar a capoeira. Além disso, os recursos
aplicados em fiscalização eram insuficientes para o cumprimento do código.
[...] Os tribunais decidiam que um proprietário que havia reduzido a
floresta em sua terra a um mínimo de um quarto podia então vender
esta fração com floresta; o novo proprietário desfrutaria do direito de
derrubar três quartos de sua aquisição – e assim por diante até,
provavelmente, o último broto de árvore. As firmas industriais
facilmente se furtavam a sua obrigação de replantar contratando
empreiteiros independentes, que não eram sujeitos pelo código
(DEAN, 2010, p. 277).

Isso sob a égide de uma legislação cujo artigo 23 previa que “nenhum
proprietário de terras cobertas por matas poderá abater mais que três quartos de
vegetação existente”. Porém, nos incisos §1º e § 2º, consta que o dispositivo do
artigo não se aplicava em pequenas propriedades isoladas, localizadas próximas a
florestas ou situadas em zona urbana. Por fim, previa-se que antes de iniciar a
derrubada, o proprietário daria ciência de sua intenção com 30 dias de
antecedência, para que a autoridade competente designasse qual parte da mata
seria conservada (BRASIL, 1934).
A guarda florestal, prevista no Código Florestal, não se instalou, deixando a
cargo das polícias locais a proteção das florestas, o que se configurou como um
encargo adicional ao qual não estavam aptas, se eventualmente dispostas. Na
década de 1950, no Brasil inteiro, apenas 216 municípios haviam criado comissões
de consultoria florestal. Não havia polícia para aplicar a lei em propriedades
privadas. Inclusive o inciso §2º, citado anteriormente, que obrigava os proprietários a
notificar a derrubada ao Serviço Florestal no prazo de 30 dias, fracassava diante da
incapacidade da burocracia. Na verdade, poucos proprietários faziam notificações de
derrubadas (DEAN, 2010, p. 278).

74

Em 1937, com o Golpe de Estado, Vargas estabeleceu uma ditadura
corporativista e decretou algumas medidas conservacionistas. Devido à escassez de
combustível durante a guerra, estabeleceu o reflorestamento ao longo de faixas de
servidão de ferrovias. Porém, notava-se uma retração na implementação dos
códigos, os quais tinham sido temas importantes no período de 1933 e 1934, pois
foram interrompidas todas as formas de participação política civil. Os cientistas
conservacionistas perderam influência no governo Vargas em favor dos militares e
liberais.
Com a deposição de Vargas em 1945, pode-se dizer que nada foi
acrescentado na política de conservação. Mesmo com uma nova Constituição em
1946, nenhuma nova responsabilidade do governo referente ao meio ambiente foi
contemplada. A questão da conservação das florestas só viria a ser debatida no
“período pós-guerra, das preocupações utilitaristas com a manutenção da viabilidade
da extração comercial para algo que se aproximava do preservacionismo e
ambientalismo” (DEAN, 2010, p. 278).
Isso culminaria no cerco final sobre a Mata Atlântica, ainda na primeira
metade do século XX.
[...] A expropriação privada de todo o território estava concluída.
Povos tribais, sertanejos que haviam vivido se não exatamente como
protetores da floresta, pelo menos em equilíbrio temporário com ela
estavam reduzidos a trabalhar para aqueles cuja intenção era
eliminá-la. A civilização urbana e industrial havia triunfado – seus
tentáculos se espalhavam por toda a parte, sua ânsia por
combustível, madeira, e outros recursos florestais se estendia por
toda a Mata Atlântica (DEAN, 2010, p. 278).

Críticos do desperdício estavam reduzidos, em grande parte, à elite
tecnocrata e científica, sendo quase todos servidores do Estado, que, por sua vez,
não demonstrava tanto interesse em assegurar o uso racional das florestas, razão
do descontentamento entre alguns cientistas e do público em geral. Somente em
períodos de crise o movimento conservacionista convergia para com o dos
tecnocratas. Não demorou muito para que a legislação florestal fosse convertida em
responsabilidade do governo.
Com o desenvolvimentismo do período de 1946 a 1964, houve a
incorporação de novos territórios à economia nacional mediante a transferência da
capital para o Centro-Oeste e a modernização de diversos setores de produção,
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como o industrial, o automobilístico e o siderúrgico. A reformulação da agricultura de
exportação, que aconteceu com o café, gerou profundas mudanças nas relações
entre classes sociais e relações políticas.
Esse período foi marcado por um pacto político que visava manter a
hegemonia de classe, numericamente menor, mas com privilégios econômicos sobre
a maioria da população menos favorecida.
A concentração de renda acabava ficando nas mãos de quem estava no
topo da escala social, o que pode explicar o fato de as Leis Trabalhistas de 1942,
como o direito a férias anuais remuneradas, aviso prévio e salário mínimo, não terem
sido estendidas ao campo. Os trabalhadores rurais permaneceram sem quaisquer
garantias. De acordo com Martins (1999, p. 72), foi estabelecido um pacto entre
governo e grandes proprietários de terras, favorecendo a forma contratual nas
relações de trabalho baseadas em critérios de dependência e servidão do
trabalhador.
Dada a força desse pacto, a reforma agrária e a titulação de terra
pertencente a pequenos produtores eram proteladas por meio de programas de
expansão de colonização sobre faixas da Mata Atlântica e da Floresta Amazônica.
A Constituição de 1946 consolidou em seu dispositivo “a restrição às
desapropriações da terra para fins sociais (inclusive a reforma agrária), a
obrigatoriedade da indenização prévia em dinheiro ao proprietário”, inviabilizando
economicamente a reforma agrária, pois a “questão da propriedade e do fundamento
das relações políticas [estavam] predominantemente apoiadas no monopólio da
propriedade da terra” (MARTINS, 1999, p. 72, 73).
Porém, no que diz respeito ao direito florestal, a limitação do direito de
propriedade estava subordinada ao interesse coletivo. Para que seu exercício não
causasse um dano social, essa diretriz, já consagrada na Constituição de 1934 e
mantida pela Constituição de 1946, dispunha, nos seguintes termos do artigo 147:
“O uso da propriedade será condicionado ao bem estar social”. Portanto, as
restrições introduzidas pelo Código Florestal de 1934 foram de legitimidade, com
disposições que visavam à proteção do detentor das matas, e não dos bens
ambientais.
[...] seria verdadeira insânia, pelo respeito ao princípio da
intangibilidade dos direitos privados, reconhecer-se ao seu
proprietário a prerrogativa soberana de devastar os imóveis de sua
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propriedade. A efêmera prosperidade que ele tiraria com a extração
desordenada das madeiras seria anos depois desfeita pelos males
coletivos que a destruição da capa vegetal acarreta a todos, inclusive
ao autor e à sua descendência (PEREIRA, 1950, p. 170,171).

É fato que a “liberdade” do uso ilimitado da propriedade era danosa, pois o
prejuízo não era individual, mas sim coletivo. Ademais, os efeitos nocivos devido ao
mau uso dos recursos naturais são percebidos desde o Brasil colônia. No decorrer
da história da apropriação das terras brasileiras, esses danos perduram, embora
sejam ignorados pelos pactos hegemônicos que tem governado o país, aos quais é
mais rentável priorizar a acumulação de riqueza imediata com base na exploração
gratuita dos bens naturais.
Antes que possa parecer que tal estratégia deva ser naturalizada, em face
das imposições do modo capitalista de produção, é oportuno resgatar alguns
exemplos do conceito social da floresta. No direito italiano, há limitações impostas
pelo vínculo florestal, ônus que proíbe o uso ilimitado da floresta, o que implica a
proibição ao abuso do mencionado direito.
Nos Estados Unidos, a proteção das matas estava baseada nos moldes do
direito americano que, indiretamente, era mais ostensivo, sendo a exploração mais
custosa para o madeireiro. Para não perder a liberdade de exploração, era obrigado
a respeitar as árvores pequenas e fazer reflorestamento. Caso contrário, sofreria
pesadas sanções, como desapropriação das terras ou sua exploração pelo Estado,
em concorrência com os próprios madeireiros e serradores. Portanto, os
proprietários de terras com atividade madeireira almejavam a manutenção dessa
atividade, e, para tanto, tinham que cuidar do seu próprio reflorestamento
(PEREIRA, 1950, p. 175).
No mesmo contexto, no Brasil, entre 1934 e 1940, as leis ambientais não
foram efetivas em sua aplicabilidade, as penas se resumiam à restrição da liberdade
de 15 dias a 1 ano ou, então, multas pouco dispendiosas.
Na década de 1930, o país ingressava na Era Industrial, embora fosse
carente de alguns pré-requisitos, como, por exemplo, combustíveis fósseis. Como na
região da Mata Atlântica as chuvas eram abundantes e o relevo acidentado oferecia
potencial hidrelétrico, ao mesmo tempo em que as exportações não geravam ganhos
suficientes para importar carvão e petróleo, os recursos vegetais nativos tornaram-se
importante Fonte de energia e matéria-prima para abastecer a indústria.
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Contudo, cabe destacar que o fator impulsionador da devastação foi a
necessidade de ratificar a propriedade privada da terra, em que a grilagem
constituiu-se elemento decisivo. Por sua vez, ao longo dos anos de 1950, o
processo industrial se expandiu rapidamente por meio de energia mecânica, ou seja,
pela queima do carvão vegetal para o funcionamento de equipamentos industriais, o
que resultou no aumento da demanda de 0,4 m³ para 2,2 m³ de madeira per capta.
Nessa década, o mencionado aumento da demanda foi potencializado pelo
rápido aumento da população e da renda per capita, paralelamente à utilização de
métodos tradicionais do consumo de lenha por diversos setores da indústria, como
os fabricantes de materiais de construção, cervejarias, destilarias, engenhos e
refinarias de açúcar, tinturarias, torrefação de café, beneficiadoras de mandioca,
padarias dentre outras fábricas de bens de consumo não duráveis.
Entretanto, a siderurgia foi o setor que mais causou impacto sobre as
reservas de lenha, sua implantação fez com que o consumo aumentasse
desenfreadamente, pois se empregava em fornos acionados por carvão vegetal.
Ainda nessa década, muitas indústrias siderúrgicas compravam carvão de
empreiteiros itinerantes que abatiam florestas em terras públicas e privadas
utilizando o método de queimada em pilhas da maior parte da lenha.
Segundo Dean (2010, p. 269), mesmo com “a competição do motor de
combustão e da expansão da rede de energia elétrica, 11% dos motores de São
Paulo eram movidos e alimentados por lenha”. As ferrovias consumiam mais lenhas
do que a indústria siderúrgica na década de 1920, porém, nos anos 1950, foram
substituídas por locomotivas elétricas e a diesel. Ao investigar a dimensão dessa
dinâmica destrutiva sobre as florestas, o autor revela que pelo menos 76 mil
trabalhadores do Estado de São Paulo, ou 7,5% da força de trabalho rural, estavam
ocupados no corte de lenha e fabricação de carvão.
Isso não significa que durante esse período não houvesse legislação capaz
de compatibilizar o crescimento da atividade urbano-industrial com a conservação
florestal, pois o Código Florestal de 1934,4 criado pelo Decreto 23.793, de 31 de
janeiro, vedava o abate florestal sem a devida autorização, e, ao mesmo tempo,
impunha a exploração racional:

4

As citações diretas do Código Florestal Brasileiro de 1934 estão de acordo com as normas
gramaticais da época.
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Art. 25. Os proprietários de terras, próximas a rios e lagos,
navegados por embarcações a vapor, ou estradas de ferro que
pretenderem explorar a indústria da lenha para abastecimento dos
vapores e machinas, não poderão iniciar o corte de madeiras sem
licença da autoridade. §1º Considerar-se-á concedida a licença, se,
até 30 dias após o reconhecimento da petição não houver a
autoridade competente proferido despacho. §2º Nas regiões ainda
cobertas de extensas florestas virgens, determinadas pela repartição
florestal da União, o proprietário apenas dará conhecimento de sua
resolução para que a autoridade florestal possa verificar, em
qualquer tempo, se foram respeitadas as disposições deste código,
especialmente as do art. 22. (BRASIL, 1934).

As disposições do art. 22 do Código de 1934 elucidam usos permitidos e
proibidos. Como se pode observar, nesse artigo já estavam implicitamente
defendidas as Áreas de Preservação Permanente (APPs):
- deitar fogo em campos, ou vegetações, de cobertura das terras,
como processo de preparação das mesmas para a lavoura, ou de
formação de campos artificiais, sem licença da autoridade florestal do
lugar, e observância das cautelas necessárias, especialmente quanto
a aceiros, aleiramentos e avisos aos confinantes;
- derrubar, nas regiões de vegetação escassa, para transformar em
lenha, ou carvão, mattas ainda existentes ás margens dos cursos
dagua, lagos e estradas de qualquer natureza entregues á serventia
publica;
- fazer a colheita da seiva de que se obtem a borracha, a balata, a
guta-percha, o cicle e outros productos semelhantes, ou a exploração
de plantas taniferas ou fibrosas, por processo que comprometem a
vida ou desenvolvimento natural das arvores respectivas;
- preparar carvão ou acender fogos, dentro das mattas sem as
preocupações para evitar incêndio;
- aproveitar como lenha ou para o fabrico de carvão vegetal
essências consideradas de grande valor econômico para outras
applicações mais uteis, ou que por sua raridade actual, estejam
ameaçadas de extinção;
- abater arvores em que se hospedem exemplares de flora epífita ou
colmeias de abelhas silvestres inócuas, salvo pelo interesse,
plenamente do estudo scientifico ou de melhor aproveitamento de
taes exemplares;
- cortar arvores em florestas protetoras ou remanescentes (excluídos
parques), mesmo em formação, sem licença previa da autoridade
florestal competente, observados os dispositivos applicaveis deste
código, ou contrariando as determinações da mesma autoridade;
- devastar a vegetação das encostas de morros que serviam de
moldura e sítios e paisagens pitorescas dos centros urbanos e seus
arredores ou as mattas, mesmo em formação, plantadas por conta
da administração publicas, no caso do artigo 13, § 2º, ou que, por
situação, estejam evidentemente compreendidas em qualquer
hypotheses previstas nas letras a até o g do artigo 4º. BRASIL
(1934).
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O artigo 13, § 2º, refere-se ao repovoamento total ou parcial de terras
privadas que atendam à situação topográfica citada na letra h do artigo 22, caso
fosse julgado necessário pela autoridade florestal. Se o proprietário não consentisse
que tal serviço fosse executado pelo poder público ou se recusasse a fazê-lo, suas
terras poderiam ser desapropriadas.
Merece destaque também as situações previstas no artigo 4º, referente às
florestas protetoras, cujas funções reconhecidas eram a de plena manutenção dos
ecossistemas, como conservar regimes de águas, evitar erosões, fixar dunas,
auxiliar na defesa das fronteiras, proteger sítios que por sua beleza mereciam ser
conservados e proteger espécies raras de fauna indígena.
Mesmo os princípios que posteriormente seriam designados por Reserva
Legal estavam implicitamente contemplados no enunciado do artigo 23: “nenhum
proprietário poderá abater mais que ¾ partes da vegetação existente em sua
propriedade”, ou seja, deveriam ser destinadas à preservação 25% de todas as
propriedades; em 1965, esse percentual seria fixado em 20% de parte do território
nacional, exceto para os biomas Cerrado e Floresta Amazônica.
Embora a legislação fosse completa no que tange à preservação e uso
racional dos recursos naturais, os pactos de poder afastaram qualquer possibilidade
de aplicação efetiva, razão pela qual ela foi praticamente ignorada tanto pelos
proprietários particulares quanto pelas empresas.
Ademais, as próprias penalidades eram desproporcionais aos impactos
socioambientais: no artigo 86, previa-se a detenção de 30 a 90 dias e multas de 200
mil cruzeiros a 1 milhão de cruzeiros na moeda da época. Comparadas com o preço
de um “saco de 50 quilos de semente de arroz imprópria para plantio [que] custava
Cr$ 195.000,00”, as penas em dinheiro eram irrisórias (BRASIL, 1975).
No artigo 26, verifica-se, inclusive, o incitamento ao abate por atacado em
áreas de florestas densas:
[...] As empresas siderúrgicas e as de transporte, no gozo de
concessão ou de outro favor especial, são obrigadas a manter em
cultivo as florestas indispensáveis ao suprimento regular da lenha ou
do carvão de madeira, de que necessitarem em áreas estabelecidas
do accôrdo com a autoridade florestal. Será dispensado o cultivo das
florestas nas regiões de extensas florestas virgens, determinadas
pela repartição florestal competente (BRASIL, 1934).
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Não por acaso, Dean (2010, p. 269) estima que em 1948 a lenha e o carvão
vegetal representavam 79% de toda energia consumida no Brasil. No Sudeste, a
queima dessas duas Fontes energéticas não era menor que 50% do consumo global
de combustível, apesar da geração de energia hidrelétrica e do aumento da
capacidade de importar combustíveis fósseis.
Segundo o autor, praticamente toda lenha consumida pelas indústrias vinha
de florestas nativas. Os próprios fabricantes de carvão comercial preferiam a floresta
primária, pois as árvores eram mais densas, o que gerava maiores rendimentos. O
reflorestamento com eucalipto para usar como lenha surgiu como uma alternativa
parcial, insuficiente para suprir o consumo.
Em 1957, a Companhia Paulista de Estradas de Ferro era a maior
plantadora, com 24 mil hectares de reservas. Porém, essa madeira não foi usada
como combustível, mas como matéria-prima para pasta de papel e para construção.
Em regra, a madeira produzida na reserva não supria o consumo da empresa
mencionada, o que provavelmente era complementado com madeira extraída de
florestas nativas.
Na década de 1950, essa era ainda a melhor das situações, pois poucas
ferrovias providenciaram reservas, mesmo que insuficientes, assim como outros
grandes consumidores. A tripla combinação entre crise econômica própria do
período de guerra, a falta de aparato técnico e a possibilidade de obter lenha das
matas nativas foram suficientes para desestimular o plantio de eucalipto em escala.
Por mais que cientistas e técnicos tenham se empenhado em favor da
implementação da Lei em vigor, bem como a implantação de medidas adicionais de
conservação das florestas públicas, não obtiveram qualquer êxito, sendo a regra o
desperdício e o mau uso das reservas de madeira.
O fato é que a problemática não se restringia precisamente ao fato de
conservar ou não as florestas, pois uma questão de fundo continuava a ser o maior
estímulo ao desmatamento: a rapina das terras públicas. Para convertê-las em
domínio privado, um passo prévio tinha que ser a "limpeza" (leia-se a retirada da
mata), o que dava a aparência de terra com dono. Eis a equação que fez
desaparecer todo patrimônio devoluto sem que praticamente nada tivesse sido
comercializado pelo Estado, nos termos da Lei 601, de 1850.
No código Florestal de 1934, as terras públicas destinadas a parques
nacionais,

estaduais

ou

municipais

eram

classificadas

como

florestas
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remanescentes, cuja conservação estava baseada no interesse biológico ou
estético, sendo expressamente proibida a supressão.
De acordo com Pereira (1950, p. 199), mesmo a desapropriação de florestas
para a formação de parques em áreas já convertidas em propriedade privada não
oferecia grandes dificuldades, pois cabia o princípio de indenização. Sobre a
classificação das florestas conforme sua função, o autor a considerou “ingênua e
demasiadamente teórica”, entendendo que, num cenário em que nem a localização
das regiões florestais era precisa, seria mais eficaz estabelecer prerrogativas e
restrições que compatibilizasse a legislação com o direito de propriedade.
Segundo seus argumentos, ao subdividir as florestas em categorias
conforme seu grau de utilização, o legislador anulou o alcance jurídico da legislação
ambiental, prendendo-se a uma classificação artificial, sem finalidade prática. Por
isso, Pereira (1950, p. 200) propôs a seguinte classificação jurídica das florestas:
Históricas e científicas, para fins de conservação, estudos na área
das ciências Naturais ou motivos de História, permitindo a
manutenção de poda e limpeza e praticamente intocáveis;
Protetoras. Para fins de manutenção de ecossistemas, admitindo
exploração limitada de seus produtos sem corte raso; Industriais.
Para uso de matéria-prima, exploração racional, porém intensiva;
Instáveis ou Precárias. Consideradas impróprias tanto para
exploração industrial e sem função protetora, podendo ser destruídas
para a utilização do solo para outros fins.

Na década de 1950, o autor se apresentava como um ambientalista que
dera continuidade ao clamor de conservacionistas da estirpe de André Rebouças,
que se inspirou em grandes parques e florestas nacionais criados nos Estados
Unidos durante o governo de Theodore Roosevelt (DEAN, 2010, p. 271).
Em 1878, os conservacionistas já pediam a criação dos parques nacionais
de Sete Quedas e do Iguaçu, que viriam a ser criados muitas décadas depois. O
Parque de Itatiaia, nos estados do Rio de Janeiro e de Minas Gerais, foi o primeiro
parque nacional criado no Brasil.
O desafio de transformar o patrimônio público sob áreas florestadas,
convertendo-as em parques nacionais, tornou-se mais explícito durante o governo
de Getúlio Vargas e prevalece até os dias atuais. Esse desafio estende-se para
outras categorias de unidades de conservação (UCs), como estações ecológicas e
reservas biológicas, como são classificadas na atual legislação ambiental. É
importante destacar que um dos obstáculos à implementação de uma política
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conservacionista, nesses termos, reside nas graves pendências fundiárias que se
acumularam e se agravaram no decorrer do tempo, o que tolhe a ação pública nas
terras assim caracterizadas, embora na prática tenham se tornado propriedades
privadas, mas que não resistem a qualquer teste de veracidade dominial.
A criação e gestão das unidades de conservação foram dissociadas das
funções do IBAMA, em 2007, e repassadas para o Instituto Chico Mendes de
Conservação da Biodiversidade (ICMBio).
2.4 UNIDADES DE CONSERVAÇÃO
Segundo Girardi (2008), a somatória em hectares das UCs federais e
estaduais, no ano de 2007, era de 99,7 milhões (98 milhões em ambientes
terrestres), divididos em 596 estabelecimentos. Desses, 310 são de proteção integral
e ocupam 41,5 milhões de hectares e 286 são de uso sustentável, ocupando 58,2
milhões de hectares, conforme o mapa 8.
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Mapa 8 – Unidades de Conservação no Brasil

Fonte: Girardi (2008).

Tanto quanto na atualidade, no período republicano as elites tinham pouca
inclinação para poupar os bens ambientais ou disposição para tomá-los como
recursos estratégicos, conforme defendido por diversos conservacionistas da época.
A disputa entre as visões imediatistas e as calcadas na parcimônia, que algumas
vezes conseguiram triunfar, deu origem a um conjunto insuficiente, porém vasto e
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diversificado. Até 2008, o Cadastro de Unidades de Conservação abrangia 65
parques nacionais (PNs), além de outras categorias.
O quadro 1, a seguir, mostra as fases de criação dos PNs. É visível que
houve grandes intervalos na criação desses entre os anos de 1937-1939, 1959-1961
e 1971-1974. Deve-se ressaltar que uma marca da política de criação de PNs é a
desigual distribuição regional ou ecossistêmica dos parques no território brasileiro.
A partir da quarta fase, os intervalos tornaram-se mais curtos, sem criação
de novas unidades com abrangência das grandes regiões. Na quinta fase, nos anos
de 1988-1992, foram criados apenas sete parques, abrangendo uma área de
1.273.734 hectares. Incipiente, se comparado com as fases posteriores: na sexta
fase, nos anos 1997-2002, foram criados 17 parques, correspondendo a uma área
de 6.545.901 hectares; na sétima e última fase ocorreu a criação de 14 parques,
totalizando 3.103.033 hectares.

Quadro 1 - Distribuição dos parques nacionais do Brasil criados entre 1937 e 2008 segundo
fases de criação e região

Fonte: Drumond et al. (2010, p. 208).

O final da década de 1930 foi a primeira fase da criação de PNs, sendo
característico dessa as medidas intervencionistas e centralizadores do governo,
próprias da ideologia do desenvolvimentismo. O Serviço Florestal Federal (STF) foi
criado em 1925 e estava vinculado ao Ministério da Agricultura, sendo o primeiro
órgão governamental incumbido de administrar áreas com florestas nativas. Até
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parte da década de 1960 os parques foram geridos numa política voltada para a
produção florestal com ênfase secundária na conservação (DRUMMOND et al.,
2010).
Com

o

estabelecimento

da

ditadura

em

1937,

algumas

medidas

conservacionistas acabaram por ser sancionadas, pois a crise da escassez de
combustível demandava o reflorestamento para o atendimento de setores
dependentes de energia, como o das ferrovias, por exemplo.
Com a queda de Vargas em 1945, o governo que o sucedeu não inseriu
nenhuma novidade no tocante à conservação das florestas. Essa somente teria
destaque no pós-guerra, e ainda assim como produto da lógica utilitarista que
florescia no contexto da urbanização e industrialização, que implicava mais
desmatamentos (DEAN, 2010).
Entre as décadas de 1950 e 1970, tal dinâmica estava concentrada na
região de Mata Atlântica. A segunda fase (1959-1961) e a terceira fase (1971-1974)
foram marcadas por períodos politicamente agitados, sendo que os sucessivos
governos mantiveram políticas contraditórias em relação à exploração ou
preservação das florestas.
A própria escalada de destruição foi aos poucos forçando a ampliação das
leis existentes, sendo o Código Florestal de 1965 uma expressão disso. Entretanto,
havia uma resistência do poder político e econômico às mudanças que implicassem
restrições na atividade industrial, comercial e agrícola, ou na restrição do exercício
do direito ilimitado de propriedade, seja em área rural, seja em área urbana. O
discurso do progresso e do desenvolvimento nacional às expensas da parcimônia
ambiental dificultou o desenvolvimento de uma consciência ambientalista, o que não
impediu discussões em torno da questão ambiental nacional (PETERS, 2009, p.
100).
O governo de Juscelino Kubitschek organizou um programa agressivo de
desenvolvimento econômico por contar do prejuízo da aplicação da legislação
ambiental, reforçando-se a visão desdenhosa sobre os ecossistemas conservados.
Nesse período, os remanescentes de florestas primárias continuaram sendo alvo
para a prática de derrubada/queimada, método responsável por grande parte da
destruição das florestas primárias (DEAN, 2010). Embora a construção de Brasília
tenha levado à criação de alguns parques na região Centro-Oeste, a justificativa foi a
de levar turismo e lazer para a população a ser instalada no Distrito Federal, sem
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qualquer menção que os associasse a medidas protetoras da biodiversidade do
bioma Cerrado.
O Instituto Brasileiro de Desenvolvimento Florestal (IBDF) e a Fundação
Brasileira para Conservação da Natureza propuseram, em 1979 e em 1982,
respectivamente, planos com diretrizes técnicas de criação e gerenciamento de
unidades de conservação. Porém não houve uma distribuição ecossistêmica
equilibrada dos PNs, tendo como critérios para a escolha de áreas a beleza cênica,
a facilidade de acesso e a possibilidade de visitação em massa (DRUMMOND et al.,
2010). Nesse momento, adotaram-se, dentre outras medidas, princípios para
ampliação das áreas protegidas na Amazônia, o que refletiu na mudança de critérios
na escolha de áreas para a criação de PNs.
A partir de 1974, foram instituídos os PNs nas regiões Norte e Sudeste do
país. Conforme evidencia o quadro 2, apenas três parques foram criados no período
citado, tendo ocorrido, no entanto, uma evolução do conceito de PNs no Brasil e no
mundo por meio da mudança dos critérios, com a adoção de princípios de proteção
de alguns animais ou plantas, pesquisa científica e educação ambiental. Houve a
tentativa de consolidar um conceito universal de PN, por meio de várias conferências
mundiais sobre o assunto, as quais repercutiram na política de Unidades de
Conservação no mundo e no Brasil. Um dos pontos mais debatidos era a presença
humana ou não nessas áreas.
No Brasil, o Código de 1934, base legal dos primeiros PNs, permitia a
permanência de propriedades particulares em florestas remanescentes desde que
proprietários, herdeiros e sucessores respeitassem as restrições impostas sob o
regime legal correspondente. Entretanto, a Lei n. 4771, de 15 de setembro de 1965,
e o Regulamento de Parques Nacionais, de 1979 (Decreto n. 84.017, de 21 de
setembro de 1979), eliminaram essa possibilidade.
Discussões no seio da sociedade capitaneadas pelo Congresso Nacional
culminaram na elaboração da Lei 9.985, de 18 de julho de 2000, que instituiu o
Sistema Nacional de Unidades de Conservação da Natureza (SNUC). A
permanência ou não de populações tradicionais nessas áreas passou a depender da
categoria da unidade. Sob o regime da lei, é permitido o uso sustentável dessas
áreas. Nos casos de presença humana em unidades nas quais não é permitida a
exploração de recursos naturais, a lei prevê indenizações e realocação, além da
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desapropriação de áreas localizadas em propriedades particulares, pois cabe ao
poder público a posse e o domínio de áreas destinadas à conservação.
Enquanto instituição responsável pela gestão de parques, o Instituto
Brasileiro de Desenvolvimento Florestal (IBDF), criado em 1967, representou um
passo importante na institucionalização da gestão pública para a preservação,
embora tenha dado mais ênfase aos aspectos produtivos do que aos
conservacionistas.
As unidades de conservação brasileiras foram geridas por mais de vinte
anos pelo Instituto, que manteve a administração voltada à produção florestal. Nas
décadas de 1970 e 1980, o IBDF adquiriu cerca de 2 milhões de hectares de terras,
as quais foram incorporadas a PNs e reservas biológicas. Por sua vez, os recursos
vindos de um Fundo de Reposição Florestal foram utilizados para fomentar a
formação de florestas plantadas para fins comerciais.
É evidente que a gestão e a regularização fundiária das unidades de
conservação foram tratadas com baixo grau de prioridade. As áreas destinadas à
conservação são alvos de disputas entre aqueles que, de alguma forma, se
apropriaram indevidamente delas.
A regularização fundiária de unidades de conservação é complexa, pois
envolve muitos interesses e recursos financeiros, terras usadas na produção
agropecuária, comunidades rurais de diversos tipos etc. Contudo, merece relevo o
contexto historicamente consolidado de especulação e de apossamento ilegal de
terras públicas (DRUMMOND et al., 2010, p. 216-217).
Com base em dados de 2005, no quadro 2, mostra que 229 unidades
federais de variadas categorias foram cadastradas, porém apenas quatro foram
regularizadas. O restante totaliza 225 unidades em situações fundiárias pendentes,
o que confirma que muitas não saíram do papel, tornando-se alvo de ocupações
ilegais, se já não o eram.

88

Quadro 2 - Situação Fundiária das Unidades de Conservação Federais Brasileiras de
domínio público por categoria em 2005

Fonte: Drummond et al. (2010, p. 216).

Retornando à década de 1960, assistiu-se à consolidação do regime
autoritário e desenvolvimentista. Sob a égide do capital internacional, o Brasil
alcançaria o maior desenvolvimento industrial, em favor das elites dominantes, que
não tinham como tradição o respeito pela natureza. “Quanto ao latifúndio, bastava o
desmatamento e a ampliação de área cultivada para se obter o aumento da
produção e isto nos levou a uma tradição de pouco respeito pela conservação dos
recursos naturais” (GONÇALVES, 2005, p. 14).
A década de 1970 foi marcada por projetos de desenvolvimento do governo
militar. Além de crises econômicas, tais projetos provocaram um conjunto de
desastres ambientais. Dean (2010, p. 307) usa a expressão “desenvolvimentos
insustentáveis” para essa década, devido ao modelo chamado de “milagre
econômico”, iniciado em 1968. Essa década se constitui no marco das preocupações
internacionais com problemas ambientais que afligiam a humanidade.
A Conferência das Nações Unidas sobre Meio Ambiente e Desenvolvimento,
realizada em Estocolmo em 1972, gerou polêmica entre países desenvolvidos e os
que buscavam a qualquer preço o seu desenvolvimento. O governo brasileiro
classificou essa situação como um obstáculo ao crescimento econômico do país. Em
1973, o “milagre” foi abalado pelo aumento exorbitante do preço do petróleo. Diante
dessa situação, os tecnocratas lançaram projetos de desenvolvimento ainda mais
agressivos ao ambiente, sem falar nos seus efeitos sociais.
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Os programas executados estavam em sua maioria localizados na região da
Mata Atlântica remanescente, fator que exacerbava o risco à sua conservação. Um
dos vilões do período do desmatamento foi a cana-de-açúcar, responsável por
quase metade da perda de floresta primária entre 1962 e 1984.
Outros programas prejudiciais ao meio ambiente foram os hidroelétricos. A
topografia acidentada e o regime de chuvas abundante na região da floresta
Atlântica atraíram empreendedores para a região Sudeste. O empreendimento de
maior impacto foi a binacional de Itaipu. Iniciada em 1973, inundou 1569 Km² do
lado paraguaio e 2660 km² do lado brasileiro. Ao destruir uma das maravilhas do
mundo, a Sete Quedas, além de provocar a perda de áreas agrícolas e o êxodo de
povos tradicionais, levantou diversos questionamentos de cientistas e ambientalistas
(DEAN, 2010, p. 309-310).
Assim, nessa década, houve a emergência de condutas ecológicas que
divergiam do mito desenvolvimentista. Cabe salientar que desde meados de 1960
emergia a preocupação pública com problemas de deterioração ambiental. Essa
preocupação foi aumentando nos anos 1970, expandindo-se pelo Canadá, Europa
Ocidental, Japão, Nova Zelândia e Austrália, atingindo, na década de 1980, a
América Latina, a Europa Oriental, a ex-União Soviética e parte da Ásia (FERREIRA,
1998).
Devido a insucessos de experiências anteriores de efetividade dos parques
e reservas biológicas, priorizou estabelecer um programa de criação de estações
ecológicas como forma de preservação de toda fauna e flora. Outras atribuições
eram a classificação dos rios e praias, da qualidade do ar, a coordenação de ações
do Estado e de regulamentações por meio de licenciamentos, multas, restrições de
créditos etc.
Mesmo com objetivos bem semelhantes, a SUPREN e a SEMA encontravam
dificuldades em delimitar o que seria aspectos de “recursos” a racionalizar e
“ambientais” a preservar. Embora com estratégias definidas de implementação de
estações ecológicas e parques nacionais, as dificuldades iniciavam no próprio ato de
instalação, pois a concretização dos programas esbarrava nas “limitações” impostas
por fazendeiros e pecuaristas.
Monteiro (1981, p. 32) traz como exemplo o Parque Nacional da Serra da
Canastra (71.250 ha), incendiado pelos fazendeiros e pecuaristas da região contra a
desapropriação de terras, afetando de 60% a 90% dos campos da área delimitada. A
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alegação, dirigida ao Instituto Brasileiro de Desenvolvimento Florestal (IBDF), a
quem cabia a gerência dos parques, foi de que havia a necessidade de pastos para
seus rebanhos.
Para o autor, nas décadas de 1970 e 1980 houve uma melhor organização
do aparelho institucional, mas faltava ainda uma legislação unificada que
determinasse os objetivos e a competência dos órgãos responsáveis e, ao mesmo
tempo, suprimisse os problemas da carência de recursos econômicos e humanos
para que o Estado implementasse, efetivamente, uma política ambiental.
Na década de 1980, apareceram movimentos ambientalistas em torno da
questão ambiental na região da Mata Atlântica. Destaca-se a Fundação Brasileira
para a Conservação da Natureza (FBCN), criada em 1958, que patrocinou a
segunda Conferência Brasileira sobre Proteção da Natureza.5 Contudo, o grande
desafio era fazer a lei funcionar num contexto de transição entre o último mandato
do governo militar e uma forma de governo democrático, mas que manteve uma elite
política confiante nos métodos habituais de controle social, reforçado pelos meios de
comunicação.
Entretanto, as preocupações com o crescente desmatamento mundial fez
com que a opinião pública se voltasse para a Floresta Amazônica. Assolada por
enormes propriedades especulativas e pela invasão de empresas de mineração, se
tornara um desafio delimitar áreas de reservas florestais. Por sua vez, a Mata
Atlântica deixou de ser uma preocupação local, embora nos anos 1990 a população
urbana do país já tivesse atingido 62 milhões de habitantes na região da floresta
(DEAN, 2010, p. 337).
Mesmo com existência de legislação, a sua aplicabilidade estava
praticamente inviabilizada, pois os parques nacionais de São Paulo e do Rio de
Janeiro sofriam com a pressão da urbanização e especulação por loteadores
clandestinos. Mesmo o consumo ilegal de lenha era ainda mais barato do que o uso
de óleo combustível, ainda que fosse necessário pagar multas e enfrentar
audiências judiciárias.
Nesse contexto, vale destacar o caso da cidade de Cubatão, que foi
escolhida pelos governos federal e estadual como um importante núcleo industrial
por estar estrategicamente próxima ao porto de Santos e a hidrelétricas, mas tornou5

A primeira Conferência Brasileira de Proteção à Natureza foi realizada no Museu Nacional em 1934
(DEAN, 2010, p. 369).
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se cenário de graves problemas ambientais que chamaram a atenção de
organizações internacionais.
Nunca se falou tanto sobre meio ambiente no Brasil quanto nos anos 1980,
mas à medida que o parque industrial brasileiro crescia menos ações preventivas
aconteciam. A matriz energética não foi discutida, o desmatamento na Amazônia
persistia, medidas ambientais ficaram praticamente irrestritas a Cubatão, alvo de
pressões internacionais.
Os primeiros dados sobre o desmatamento na Amazônia Legal 6 datam de
1975, tendo sido captados pelo Instituto Nacional de Pesquisa Espacial (INPE).
Conta que a área alterada de floresta era de 2,7 milhões de hectares até o ano de
1978, porém já foram desmatados 40,6 milhões de hectares até o ano de 2013.
(BRASIL, 1989, 2013).
Isto num contexto em que o Estado permaneceu ausente em relação às
áreas de biodiversidade, demarcação de terras indígenas, gestão de conflitos
fundiários e em áreas de mineração. Cabe ressaltar que o intenso envolvimento da
opinião pública e dos movimentos ambientalistas se restringia aos setores mais
esclarecidos, compostos por pessoas vinculadas ao universo acadêmico, aos
militantes de partidos, setores profissionais e ativistas sociais.

2.5 APARATO INSTITUCIONAL E PARAESTATAL

A década de 1980 foi caracterizada por iniciativas para aprimorar os
instrumentos legais de gestão ambiental por meio das ONGs estrangeiras e
nacionais, pois as limitações do aparato jurídico-institucional disponível e pouca
efetividade da disseminação do discurso ambiental na sociedade contribuíram para
a pouca eficácia de ações voltadas às questões ambientais.
Na metade da referida década, a temática ambiental tornou-se mais
relevante no discurso de diversos atores sociais. O ambientalismo se expande para
outros segmentos sociais, como grupos científicos, movimentos sociais e
empresariais, nos quais o discurso de desenvolvimento sustentado assume um
papel de destaque.

6

Área da bacia Amazônica abrangida por nove estados brasileiros.
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Houve uma multiplicação de organizações ambientalistas, principalmente
com sedes no Sul e Sudeste, e, secundariamente, no Centro-Oeste, Nordeste e
Norte. Mesmo não sendo reconhecidas como interlocutoras por parte do setor
público e privado, suas ações concentradas na mobilização contra as fábricas
poluidoras e a degradação de áreas verdes, como os parques, tiveram uma grande
importância no despertar da conscientização sobre a problemática ambiental.
[...] A multisetorialização do ambientalismo provoca uma
transformação organizacional e isto quebra o isolamento e a relação
especular que caracteriza o bissetorialismo da fase anterior, afetando
poderosamente a cada um desses setores, que agora passam a
intercambiar e receber influências e demandas de atores com
dinâmicas mais profissionalizadas (LEIS apud JACOBI, 2003, p. 11).

A cultura ambientalista no Brasil transcendeu a prática de denúncia,
incorporando

gradativamente

a

proteção

ambiental

em

outras

dimensões

socioambientais, por meio do apoio das ONGs, movimentos indígenas pela proteção
de suas terras, aproximação com setores do Movimento Sem Terra, incluindo a
variável ambiental na luta pelo acesso à terra, e diversas associações de bairros que
incluíam a qualidade ambiental em suas discussões.
Paralelo ao movimento de organizações ambientais, o aparato institucional
era representado pelo Sistema Nacional do Meio Ambiente (SISNAMA) e pelo
Conselho Nacional do Meio Ambiente (CONAMA), criados por meio da Lei 6.938/81.
Esses órgãos foram dotados de poderes normativos para estabelecer padrões
ambientais, além da instituição do Cadastro Técnico Federal de Atividades e
Instrumentos de Defesa Ambiental, considerado um verdadeiro marco legislativo, na
medida em que “consagrou o princípio da responsabilidade civil objetiva pelo dano
ao meio ambiente e ofereceu conceitos legais basilares sobre poluição e poluidor”
(FIGUEIREDO, 2008, p. 172). Pode-se dizer que isso foi uma resposta à situação
gravíssima da região de Cubatão, na baixada santista, que teve o maior nível de
poluição do planeta.
Em 1985, a Lei 7.347/85 foi o instrumento processual para a defesa do meio
ambiente: a ação civil pública. Em 1988, o Direito Ambiental brasileiro atinge sua
plenitude normativa, sendo consagrado na Constituição Federal. No ano seguinte,
foram extintos a Superintendência da Borracha (SUDHEVEA) e o IBDF, por meio da
Lei 7.732/89. Na sequência, a Lei 7.735/89 extingue a SEMA e cria o IBAMA,
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resultado da fusão das instituições anteriores. Em 1990, a SEMAM (secretaria ligada
ao governo, em razão das repercussões internacionais da Conferência das Nações
Unidas sobre o Meio Ambiente e Desenvolvimento, ou ECO 92, realizada em 1992
no Rio de Janeiro) deu origem ao Ministério do Meio Ambiente, vinculado ao IBAMA,
com a finalidade de:
I - Exercer o poder de polícia ambiental;
II - Executar ações das políticas nacionais de meio ambiente,
referentes às atribuições federais, relativas ao licenciamento
ambiental, ao controle da qualidade ambiental, à autorização do uso
dos recursos naturais e à fiscalização, monitoramento e controle
ambiental, observadas e emanadas do Ministério do Meio Ambiente;
III - Executar as ações supletivas de competência da União de
conformidade com a legislação ambiental vigente (art.2º da Lei
7.735/89, com a redação determinada pelo art.5º da Lei
11.516/2007). (FIGUEIREDO, 2008, p. 173).

Porém, cabe salientar que a maior referência ambiental do país, o IBAMA,
atualmente enfrenta um grave processo de desmonte. Mesmo com toda a euforia do
Governo Federal em relação à política ambiental, ao encontro Rio+20 e à aprovação
do novo código florestal, com grande influência da bancada ruralista, outro fator
importante que compromete fortemente o meio ambiente brasileiro é o abandono
dessa instituição, que nos últimos dez anos vem passando por diversos entraves,
como a falta de investimentos, fechamento de escritórios e dificuldade em manter
seu quadro de servidores.
O IBAMA permaneceu como única autarquia do MMA até o ano 2000,
quando, no governo de Fernando Henrique Cardoso, marcado por diversas
privatizações, foi criada a Agência Nacional das Águas (ANA). Em 2006, foi dado
outro passo, a criação do Serviço Florestal Brasileiro (SBF), que compõe a estrutura
do MMA e faz a gestão das florestas públicas brasileiras, função anteriormente
atribuída ao IBAMA. Porém, a consolidação do desmonte se deu com a aprovação
da Lei 12.678/12, que diminuiu o tamanho de sete unidades de conservação na
região amazônica que totalizavam aproximadamente 7,2 milhões de hectares deste
total foram excluídos 89.726 hectares destinados para diversos fins de regularização
fundiária e construção de hidroelétrica.
Outra evidência desse processo foi a criação do ICMBio, no governo Lula, o
instituto foi criado por meio de uma medida provisória, e posteriormente, com a Lei
nº 11.516/2007, foi convertido em uma autarquia do MMA. Essa passou a gerir o
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SNUC, encarregado da gestão das unidades de conservação, que antes eram
controladas pelo IBAMA (NAGOYA, 2012).
Esse cenário é resultado e, ao mesmo tempo, determinante para o aumento
das pressões sobre a legislação vigente, tida por inoportuna para a agricultura, logo
para o desenvolvimento nacional. Conforme a maior importância dada à
conservação dos bens naturais, cresceram os ataques que culminariam em
alterações severas. A discussão em torno da atualização do Código Florestal, que
teve início em 1999 na Câmara dos Deputados, com o projeto de Lei 1.876/99,
manteve-se a passos lentos, e somente no último mandato do governo de Luís
Inácio Lula da Silva (2007-2010), entrou definitivamente na pauta política.
Como visto, o tímido uso sustentável dos bens naturais em propriedades
privadas ocorreu por meio da intervenção do Estado, com adoção de medidas de
comando e controle estabelecidas pelo Código Florestal. Mesmo com caráter
utilitarista, o primeiro Código, de 23 de janeiro de 1934, possuía uma visão
consciente, que objetivava regularizar o uso das florestas, trazendo uma
classificação que as diferenciava entre fins econômicos e de florestas protetoras,
inaugurando um ideário de uso racionalizado dos recursos da natureza.
Por sua vez, o “novo” Código Florestal, proposto em 1962 e sancionado em
1965 pela Lei nº 4.771/1965, manteve, com algumas modificações, seus
pressupostos e objetivos, estabelecendo dois mecanismos importantes de proteção
ambiental: as Áreas de Preservação Permanente (APPs) e a Reserva Legal (RL)
(artigo 1º inciso 2º):
Área de Preservação Permanente: área protegida nos termos dos
arts. 2º e 3º desta Lei, coberta ou não por vegetação nativa, com
função ambiental de preservar os recursos hídricos, a paisagem, a
estabilidade geológica, a biodiversidade, o fluxo gênico da fauna e
flora, proteger o solo e assegurar o bem-estar das populações
humanas;
Reserva Legal: área localizada no interior de uma propriedade ou
posse rural, excetuada a de preservação permanente, necessária ao
uso sustentável dos recursos naturais, à conservação da
biodiversidade e ao abrigo e proteção de fauna e flora nativas.
(BRASIL, 1965).

Os mecanismos do Código de 1965 são organizados de forma contínua,
sequenciada em grupos temáticos da seguinte maneira:
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As florestas e as demais formas de vegetação são caracterizadas
como bens de interesse comum (art.1º);
Preservação e conservação (arts.2º a 10 e 14 a 18);Medidas contra
incêndio (arts.11, 25, 26, “e”, “f” e “I” e 27);Exploração econômica
(arts. 12, 13, 19 a 21, 45 e 46);Incentivos à atividade (arts, 38, 39 e
41);Controle e fiscalização (arts. 22 a 24 e 48);Educação Florestal
(arts. 42 e 43);Penalidades (arts. 20, parágrafo único, 26 a 37 e 45 §
3) e;Disposições transitórias e finais (arts. 44, 47, 49 e 50). (BRASIL,
1965).

A primeira alteração na instituição das APPs foi introduzida pela Lei 6.535,
de 15 de julho de 1978, sancionada pelo Presidente Ernesto Geisel, que
acrescentou ao Art. 20 a alínea “i”, a qual tratava de áreas urbanas, introduzindo o
termo “áreas metropolitanas”, e não simplesmente urbanas.
Em 7 de julho de 1986, a Lei 7.511 alterou o artigo 2º da Lei 4.771, de 15 de
setembro de 1965, modificando o regime da reserva florestal. Até então, essas áreas
podiam ser desmatadas, desde que houvesse reflorestamento, inclusive com
espécies exóticas. As áreas de APPs variavam da seguinte forma:
De 30 (trinta) metros para os rios de menos de 10 (dez) metros de
largura;
De 50 (cinquenta) metros para os cursos d’água que tenham de 10
(dez) a 50 (cinquenta) metros de largura;
De 100 (cem) metros para os cursos d”água que meçam entre 50
(cinquenta) e 100 (cem) metros de largura;
De 150 (cento e cinquenta) metros para os cursos d’água que
possuam entre 100 (cem) e 200 (duzentos) metros de largura; igual à
distância entre as margens para os cursos d’água com largura
superior a 200 (duzentos) metros.
Porém, com as modificações, passaram a vigorar os limites das APP
conforme a redação da Lei nº 7.803, de 18 de julho de 1989,
consolidando as faixas de mata ciliar:
De 30 (trinta) metros para os cursos d’ água de menos de 10 (dez)
metros de largura;
De 50 (cinquenta) metros para os cursos d’ água que tenha de 10
(dez) a 50 (cinquenta) metros de largura;
De 100 (cem) metros para os cursos d’ água que tenham de 50
(cinquenta) a 200 (duzentos) metros de largura;
De 200 (duzentos) metros para os cursos d’ água que tenham de 200
(duzentos) a 600 (seiscentos) metros;
De 500 (quinhentos) metros para o curso d’ água que tenha largura
superior a 600 (seiscentos) metros (BRASIL, 1965).

A Lei nº 7.803, de 18 de julho de 1989, revogou as Leis 6.535/78 e a
7.511/86. As devastadoras enchentes no Vale do Itajaí, em Santa Catarina, levaram
o Congresso Nacional a aprová-la, aumentando o tamanho das faixas de terra que
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não devem ser ocupadas ao longo dos rios. Para proteger o solo e as águas, seu
uso é limitado e depende de autorizações. Determinou, também, a averbação da
reserva legal (RL) na matrícula do imóvel para evitar sua divisão, mantendo sua
cobertura natural e permitindo sua exploração com manejo florestal sustentável. É
dessa maneira que passa a vigorar o art. 2º do Código Florestal:
a) ao longo dos rios ou de qualquer curso d'água desde o seu nível
mais alto em faixa marginal cuja largura mínima seja:
1) de 30 (trinta) metros para os cursos d'água de menos de 10 (dez)
metros de largura;
2) de 50 (cinquenta) metros para os cursos d'água que tenham de 10
(dez) a 50 (cinquenta) metros de largura;
3) de 100 (cem) metros para os cursos d'água que tenham de 50
(cinquenta) a 200 (duzentos) metros de largura;
4) de 200 (duzentos) metros para os cursos d'água que tenham de
200 (duzentos) a 600 (seiscentos) metros de largura;
5) de 500 (quinhentos) metros para os cursos d'água que tenham
largura superior a 600 (seiscentos) metros;
c) nas nascentes, ainda que intermitentes e nos chamados "olhos
d'água", qualquer que seja a sua situação topográfica, num raio
mínimo de 50 (cinquenta) metros de largura;
g) nas bordas dos tabuleiros ou chapadas, a partir da linha de ruptura
do relevo, em faixa nunca inferior a 100 (cem) metros em projeções
horizontais;
h) em altitude superior a 1.800 (mil e oitocentos) metros, qualquer
que seja a vegetação.
Parágrafo único. No caso de áreas urbanas, assim entendidas as
compreendidas nos perímetros urbanos definidos por lei municipal, e
nas regiões metropolitanas e aglomerações urbanas, em todo o
território abrangido, observar-se-á o disposto nos respectivos planos
diretores e leis de uso do solo, respeitados os princípios e limites a
que se refere este artigo.

O percentual de cobertura vegetal exigido para Reserva Legal foi mantido e
reafirmado pela Medida Provisória 1.511 de 1996, com o objetivo de proibir o
incremento da conversão de áreas de florestas em áreas agrícolas na região
amazônica, onde por muito tempo foi exigida uma área de 50% da propriedade
como Reserva Legal no artigo 44 do Código Florestal de 1965. Porém lei atualmente
em vigor (12.651/2012, artigo 12) delimita a RL da seguinte forma:
I - Localizado na Amazônia Legal: a) 80% (oitenta por cento), no
imóvel situado em áreas de florestas; b) 35% (trinta e cinco por
cento), no imóvel situado em área de cerrado; c) 20% (vinte por
cento), no imóvel situado em áreas de campos gerais; II - Localizado
nas demais regiões do País: 20% (vinte por cento). (BRASIL, 2012,
p. 15).
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Em 2001, foram promovidas outras alterações no Código Florestal, por meio
da Medida Provisória 2.166/67, que estabeleceu regras para delimitação, registro e
recomposição de Reserva Legal, além de incluir os conceitos de “utilidade pública” e
“interesse social”.
Em 2008, a edição da Resolução nº 3.345/2008, do Banco Central,
contribuiu para a discussão e a pressão em torno da reformulação do Código
Florestal, que passou a exigir comprovação de regularidade ambiental para fins de
financiamento agropecuário no bioma amazônico. A segunda medida foi a edição do
Decreto nº 6.514/2008, que passou a exigir a regulamentação da Reserva Legal e
definiu multas em caso de não cumprimento de averbação. Entretanto, esse decreto
dispôs sobre as infrações e sanções administrativas ao meio ambiente,
estabelecendo uma data para o início das medidas. Inicialmente previstas para 22
de julho de 2008, foram prorrogadas algumas vezes até a última data-limite, 11 de
junho de 2012, por meio do Decreto nº 7.719/2012. Sob o argumento de que os
pequenos agricultores estariam na ilegalidade, tais mudanças foram defendidas por
parlamentares e alguns setores da sociedade. Para França e Sauer (2012b, p. 301),
é como se o problema fosse a legislação em vigor. Os autores consideram que:
[...] Em primeiro lugar [...] essa naturalização de uma 'situação dada'
configura o que pode ser resumido pela expressão 'legalizar a
ilegalidade'. Há uma inversão no argumento, pois o problema passa
a ser a existência de uma legislação e não a ação que não
respeitam. Em segundo lugar [...] a situação dos pequenos e médios
agricultores foi utilizada como desculpa para sensibilizar a opinião
pública, como se, nesse segmento, se encontrasse o maior passivo
ambiental.

De acordo com Paulino (2012, p. 41), no discurso dos que defendem a
mudança, o Código Florestal Brasileiro, instituído pela Lei 4.771/65, foi recentemente
convertido
[...] em obstáculo ao desenvolvimento, por força de argumentos
falaciosos que dominaram a cena política nacional, tendo os
ruralistas como protagonistas e a grande imprensa como porta voz,
não sem ter como pano de fundo um Estado omisso, alinhado ora
sutil ora explicitamente com interesses oligárquicos, para os quais o
recrudescimento das sanções aos crimes ambientais representa
diminuição de acumulação da riqueza.
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Deve-se reafirmar, pois, que o passivo ambiental não se concentra na
pequena propriedade. Conforme dados do Censo Agropecuário- 2006, 84,4% dos
estabelecimentos rurais pertencem a agricultores familiares, classificação instituída
pela Lei 11.326/2006, que define que o conceito de agricultura familiar está
relacionado à unidade familiar, enquanto o estabelecimento está relacionado à
unidade produtiva. Os dados, contudo, foram utilizados para uma falsa justificativa,
pois não foi levada em consideração a área ocupada, que é de 24,3% (ou 80
milhões de hectares) da área total dos estabelecimentos (IBGE, 2009) e, como visto,
as taxas de área florestada entre estes e os demais estratos não diferem
significativamente.
Pautada na justificativa de que os beneficiados seriam os pequenos
agricultores em situação de descumprimento das normas ambientais, em setembro
de 2009 entra em debate, na Câmara dos Deputados, a apreciação de várias
propostas de reformulação do Código Florestal. De autoria do Deputado Sérgio
Carvalho (PSDB/RO), o Projeto de Lei nº 1876, de 1999, aprovado em maio de
2011, propunha a revogação do Código de 1965, além de dispor sobre Áreas de
Preservação Permanente e Reserva Legal.
Os debates foram acirrados e muitas propostas foram discutidas entre os
integrantes do governo, ruralistas e a comunidade científica, a qual se apresentou
com objetivos de implementação de uma política de Ciência, Tecnologia e Inovações
(CT&I). O relatório ficou sob a responsabilidade do Dep. Aldo Rabelo (PCdoB/SP),
na Câmara, e dos senadores Jorge Viana (PT/AC) e Luiz Henrique da Silveira
(PMDB/SC), no Senado.
A Academia Brasileira de Ciências (ABC) e a Sociedade Brasileira para o
Progresso da Ciência (SBPC) foram as entidades representativas da comunidade
científica do país ao longo do processo de discussão. Formaram um grupo de
trabalho (GT) com membros de diversas instituições de pesquisa, universidades
entre outros, para oferecer argumentos técnico-científicos a fim de subsidiar as
discussões em torno das mudanças propostas pelo PL 1.876/99.
As discussões ocorreram na sede da SBPC, em São Paulo, no período de
julho de 2010 a janeiro de 2011. Foram definidas metas a serem atingidas e traçado
um diagnóstico do Código Florestal e de seu substitutivo. Desde então, a
comunidade científica pronunciou a sua surpresa com a aprovação do projeto de Lei,
alegando que a não incorporação de sugestões baseadas em conhecimento
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científico e tecnológico acarretará em sérios retrocessos e riscos à sociedade
brasileira. Por meio de uma carta encaminhada à Presidência da República, uma
semana antes da aprovação do Código Florestal (Lei 12.651, de 25 de maio de
2012), a Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência e a Academia Brasileira
de Ciências afirmam que essa Lei
[...] apresenta interesses econômicos imediatos de grupos dentro da
Câmara dos Deputados, os quais não consideram as peculiaridades
de uma região gigantesca como a Amazônica e dos demais biomas
do País. Privilegia aqueles que desrespeitaram a legislação
ambiental oferecendo anistia pelos ilícitos praticados e
principalmente, não concilia a produção agrícola com a
sustentabilidade ambiental. A reforma do Código Florestal brasileiro,
tal como foi processada no Congresso representou a desregulação
do setor do agronegócio com sérios riscos para o meio ambiente e
para a própria produção agrícola. A proteção de áreas naturais está
sendo consideravelmente diminuída (ABC; SBPC 2011, p. 19).

Além de não considerar as contribuições do grupo de estudo da ABC e
SBPC, foram retirados importantes dispositivos do texto aprovado no Senado,
sendo, portanto, sem possibilidade de veto.
Ratificada no Senado e sancionada, a Lei 12.651/2012, com vários
dispositivos alterados pela Medida Provisória 571/2012, passa a vigorar com
alterações por meio da Lei 12.727/2012, que traz em seus dispositivos conceitos que
representam a flexibilização em torno do conceito de Reserva Legal e eliminação de
Áreas de Preservação Permanente, anistia a crimes ambientais e a fragilização do
princípio da função social da propriedade da terra.
O texto aprovado no Senado manteve a essência do texto da Câmara,
definindo como área rural consolidada as já ocupadas antes de julho de 2008,
independentemente de qualquer característica local. Entretanto, essa data não foi
aleatória, pois o Deputado Aldo Rebelo considerou como marco inicial o Decreto
6.514/2008. Dessa forma, todo desmatamento irregular anterior a ele fica sem
punição.
O conceito de Área Rural Consolidada foi amplamente denunciado por
pesquisadores e ambientalistas, pois possibilita uma anistia do passivo ambiental,
legitimando desmatamentos ilegais e degradações ambientais até julho de 2008.
A versão final do Código Florestal, resultante dos vetos e da Lei
12.727/2012, que altera e complementa a Lei 12.651, de 2012, continha nove
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dispositivos vetados pela presidente Dilma Rousseff. Os vetos parciais referem-se
aos artigos 4, 15, 35, 59, 61-A e 61-B7, e o veto integral aplica-se à redação
proposta para o artigo 83, editado via Decreto 7.830/2012 para regulamentar o
Cadastro Ambiental Rural (CAR), ao Programa de Regularização Ambiental (PRA) e
para acabar com possíveis lacunas resultantes dos vetos.
Sobre a Reserva Legal, o regime de proteção está presente no caput do
artigo 17, que a define como área “a ser conservada com cobertura de vegetação
nativa pelo proprietário do imóvel rural, possuidor ou ocupante a qualquer título,
pessoa física ou jurídica, de direito público ou privada”, porém, segundo o inciso §1º,
“admite-se a exploração econômica da Reserva Legal mediante o manejo
sustentável, previamente aprovado pelo órgão competente do Sisnama”. (BRASIL,
2012, p. 17,18).
De acordo com as modalidades previstas no artigo 20, fica determinado que
[...] no manejo sustentável da vegetação florestal da Reserva Legal,
serão adotadas práticas de exploração seletiva nas modalidades de
manejo sustentável sem propósito comercial para consumo na
propriedade e manejo sustentável para exploração florestal com
propósito comercial. (BRASIL, 2012, p. 19).

Portanto, é visível que a Reserva Legal está colocada mais como recurso do
que como um bem para “auxiliar a conservação e a reabilitação dos processos
ecológicos e promover a conservação da biodiversidade, bem como o abrigo e a
proteção de fauna silvestre e a flora nativa”, previsto no artigo 3º, parágrafo III.
Paulino (2012, p. 42) reforça que “não há demarcações concretas ao longo
do texto a respeito da expressão ‘manejo sustentável’, o que abre brechas para
ações devastadoras em qualquer tempo e lugar”, situação confirmada no inciso §3,
com a redação determinada pela Medida Provisória nº 571, de 25 de maio de 2012,
que assevera: “É obrigatório à suspensão imediata das atividades em Área de
Reserva Legal desmatada irregularmente após 22 de julho de 2008”. Então, o
proprietário que desmatou até essa data fica isento da exigência do processo de
recomposição da RL, pois o inciso §4º traz em seu dispositivo que só a partir da data
de publicação dessa Lei isso será exigido. O prazo é de dois anos, contados a partir
da data da publicação, sem prejuízo das sanções administrativas e obedecendo aos
7

Esses vetos já haviam sido vetados, na íntegra ou parcialmente, quando a Lei 12.651/2012 foi
sancionada.
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prazos estabelecidos pelo Programa de Regularização Ambiental (PRA), de que
trata o artigo 59.
Outra

limitação

diz

respeito

à

comprovação

da

preexistência

ou

anterioridade da ocupação, o que será objeto de discussões e conflitos, pois o poder
público não dispõe de um banco de dados preciso e completo que permita a
conferência das informações prestadas pelo interessado, o que poderá dar margem
à ocorrência de erros e fraudes (OLIVEIRA; PEREIRA, 2012, p. 248).
Na verdade, foi explícita a vontade dos representantes do setor latifundiário
de acabar com o instituto jurídico da RL, a qual foi considerada um empecilho à
produção, tanto é que o artigo 83 foi vetado, pois pretendia suprimir a exigência de
averbação de reserva legal. Essa medida, no entanto, entraria em contradição com o
artigo 18, §4º, da Lei 12.651/2012, que institui:
[...] A área de Reserva Legal deverá ser registrada no órgão
ambiental competente por meio de inscrição no CAR de que trata o
art.29, sendo vedada a alteração de sua destinação, nos casos de
transmissão, a qualquer título, ou desmembramento, com as
exceções previstas nesta Lei. § 4º O registro da Reserva Legal no
CAR desobriga a averbação no Cartório de Registro de Imóveis
(BRASIL, 2012, p. 18).

A mudança dos parâmetros da Reserva Legal se prestou menos ao aumento
da área cultivável do que à garantia de áreas já apropriadas ilegalmente, pois se a
questão fosse somente o aumento de área para produção, bastaria a recuperação
de áreas degradadas e a conversão de terras ocupadas atualmente com pasto, que
é de 61 milhões de hectares. Tais áreas apresentam elevadas e médias aptidão
para lavouras, são terras desmatadas, com pouca declividade, mas com utilização
ineficiente (SPAROVEK, 2011, p. 119).
Se a APP aparece associada à necessária proteção de cursos d’água, a RL
deve significar a salvaguarda de espécies nativas, pois cada área possui função
diferente e características distintas na conservação de diferentes espécies e serviços
ecossistêmicos.
Outro ponto que gerou um intenso debate foi à inclusão do § 4º, incisos I e II,
no artigo 15, definindo limites de cobertura vegetal nativa no cômputo da APP e RL.
Porém, o veto no inciso II foi muito importante para que não subsistam dúvidas
acerca de outros tipos de vegetação da Amazônia Legal, como o caso do cerrado
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amazônico (FRANÇA, 2012a). Por meio de alteração mediante a Medida Provisória
571/2012, acrescentou-se os incisos da seguinte forma:
[...] É dispensada da aplicação do inciso I do caput deste artigo,
quando as Áreas de Preservação Permanente conservada ou em
processo de recuperação, somada às demais florestas e outras
formas de vegetação nativa existentes em imóvel, ultrapassar: I –
80% (oitenta por cento) do imóvel rural localizado em áreas de
floresta na Amazônia Legal; e II – 50% (cinquenta por cento) do
imóvel rural nas demais situações, observada a legislação específica.
(vetado) (BRASIL, 2012).

Mesmo com mecanismos de recomposição previstos, há possibilidades de
diminuição dessas áreas. No artigo 16, foi instituído como alternativa que a
Reserva Legal em regime de condomínio ou coletiva entre
propriedades rurais, respeitando o percentual previsto no art.12 em
relação a cada imóvel, mediante a aprovação do órgão competente,
o Sisnama, a RL poderá ser agrupada em regime de condomínio
entre seus adquirentes. (BRASIL, 2012, p.17)

Com essa alteração, uma propriedade com mais de quatro módulos fiscais
que incluir 10% de APP só precisará manter 10% adicionais de RL. A propriedade
que tiver mais de 20% de APP não terá que manter a RL, ou seja, haveria uma
substituição de RL por APP. (ABC; SBPC, 2011)
A possibilidade de não recomposição da Reserva Legal prevaleceu, pois o
artigo 67 determina como uma medida generalizada a não exigência de RL para
pequenas propriedades ou posses rurais definidas com até quatro módulos fiscais,
bem como a não recomposição de áreas desmatadas até 22 de julho de 2008.
O parâmetro de agricultura familiar está definido pela Lei 11.326, de 2006.
Conforme o Art. 3º, considera-se agricultor familiar e empreendedor familiar rural
aquele que pratica atividades no meio rural, atendendo, simultaneamente, aos
seguintes requisitos:
I - não detenha, a qualquer título, área maior do que 4 (quatro)
módulos fiscais; II - utilize predominantemente mão de obra da
própria família nas atividades econômicas do seu estabelecimento ou
empreendimento;III - tenha percentual mínimo da renda familiar
originada de atividades econômicas do seu estabelecimento ou
empreendimento, na forma definida pelo Poder Executivo; IV - dirija
seu estabelecimento ou empreendimento com sua família.(BRASIL,
2006).
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Porém, ocorreu uma ampliação da área entendida como pequena
propriedade, na medida em que o padrão utilizado passou a ser o módulo fiscal, o
qual favorece a agricultura familiar, mas, também, uma grande quantidade de
propriedades que se enquadrarão no novo parâmetro. Há muitas pequenas e
médias propriedades que não podem ser definidas como de agricultura familiar a
partir dos critérios da lei citada. Além disso, há muitos imóveis com áreas inferiores a
quatro módulos fiscais que não podem ser classificados como pequenos, pois
pertencem a empresas com grandes empreendimentos e uso de mão de obra
assalariada, ou para outros fins comerciais.
Nesse sentido, foi aberto um precedente para que áreas não familiares
sejam beneficiadas com a flexibilização. Os dados do Censo Agropecuário de 2006
mostram uma estrutura fundiária concentrada no país, pois os estabelecimentos não
familiares representavam 15,6% do total e ocupavam 75,7% da área, tendo como
área média 309,18 hectares. Quanto à agricultura familiar, essa representa 84,4%
dos estabelecimentos e ocupa 80,25 milhões de hectares, logo, 24,3% da área
ocupada. Assim, segundo os parâmetros legais, a isenção não é apenas para os
agricultores familiares, mas sim para todos que desmataram até 2008 (FRANÇA;
SAUER, 2012b).
As Áreas de Preservação Permanente são definidas no artigo 3º, parágrafo
II, como,
[...] área protegida, coberta ou não por vegetação nativa, com a
função ambiental de preservar os recursos hídricos, a paisagem, a
estabilidade geológica e a biodiversidade, facilitar o fluxo gênico de
fauna e flora, proteger o solo e assegurar o bem-estar das
populações humanas (BRASIL, 2012, p. 3).

Igualmente, foram condicionadas ao conceito de áreas consolidadas com
ocupação antrópica preexistente até 22 de julho de 2008. A flexibilização aparece
nos seguintes termos:
[...] Nas áreas rurais consolidadas nos locais de que tratam os
incisos V, VIII, IX e X do art. 4º será admitida a manutenção de
atividades florestais, culturas de espécies lenhosas, perenes ou de
ciclo longo, bem como infraestrutura física associada ao
desenvolvimento de atividades agrossilvipastoris, vedada a
conversão de novas áreas para uso alternativo do solo (BRASIL,
2012, p. 40).
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A definição de APP como “área protegida” levou técnicos e juristas a
defender que nessas áreas se aplicaria o dispositivo inciso III do artigo 225 da
CF/1988, elencando que a supressão da vegetação existente seria permitida diante
de autorização por lei, e não apenas por ato administrativo previsto no código.
A função ambiental da APP está explícita no artigo que a define, que é a de
contribuir para a manutenção do equilíbrio ecológico e a conservação da
biodiversidade. Essas funções estão estabelecidas no artigo 4º, que trata da
delimitação e características das Áreas de Preservação Permanente ao longo dos
corpos d’água, de manguezais, restingas (como fixadoras de dunas ou
estabilizadoras de mangues), veredas, encostas e topo de morros, montes,
montanhas e serras, bordas de tabuleiros e chapadas, e em áreas em altitude
superior a 1800 metros, qualquer que seja a vegetação.
Cabe apontar fragilidades acerca da função ambiental de algumas
categorias abrangidas pela APP, como a definição de larguras mínimas de Áreas de
Preservação Permanente ripária no entorno de reservatórios e nascentes, pois é
importante considerar a diversidade da rede hidrográfica brasileira.
Por exemplo, os rios menores abrigam uma fauna única no bioma de Mata
Atlântica, e estudos indicam que 50% das espécies de anfíbios estão concentradas
em riachos com menos de 5 metros de largura, além de outras espécies de animais
que também necessitam de um parâmetro mínimo de faixas de vegetação
preservada para sua sobrevivência. Há dados de que larguras de 30 metros seriam
suficientes para matas ripárias cumprirem com suas funções ambientais.
Já as áreas de topo de morro com mais de 1800 metros de altitude
representam menos de 1% do território nacional, mas sua importância ecológica é
elevada, por serem áreas com altas taxas de endemismo, abrigando muitas
espécies sensíveis à perturbação do seu habitat.
Embora as áreas de Várzeas não tenham sido consideradas Áreas de
Preservação Permanente (inciso §3º do artigo 4º, Lei 12.651/2012, que foi vetado),
são de grande relevância ecológica, pois abrigam espécies endêmicas. Ademais, as
várzeas contribuem para a manutenção dos ecossistemas, dissipam as forças
erosivas do escoamento superficial de águas pluviais, funcionando como
controladores de enchentes entre outros benefícios. O custo estimado de
restauração dessas áreas é de US$ 5.000 por hectare, podendo levar 20 anos para
se regenerarem (ABC; SBPC, 2011, p. 44-46).
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Tais alterações configuram-se como ampla anistia aos crimes ambientais
ocorridos antes de 22 de julho de 2008, por meio do instrumento jurídico da lei
vigente contido no capítulo XIII, artigo 59, incisos §4º e §5º, o qual traz uma base
para a transição e regularização ambiental, considerando o reconhecimento das
áreas consolidadas, por meio do Programa de Regularização Ambiental.
Por fim, destaca-se no artigo 41, parágrafo I, o Programa de Incentivo à
Preservação do Meio Ambiente, por meio de “pagamento ou incentivo a serviços
ambientais como redistribuição, monetária ou não, às atividades de conservação e
melhoria dos ecossistemas e que gerem serviços ambientais, tais como, isolada ou
cumulativamente”, sob regime de servidão ambiental por meio de Cotas de Reserva
Ambiental (CRA), título nominativo representativo de área com vegetação nativa,
existente ou em processo de recuperação previsto no artigo 44, parágrafo I. Esse
conteúdo jurídico destaca o sepultamento do princípio constitucional da função
social da propriedade ‒ segundo Paulino (2012, p. 43) ‒, função social da terra ‒
segundo Marés (2003) ‒, ou função socioambiental da terra, segundo França e
Sauer (2012b).
O princípio da função social da propriedade não é exclusivo do direito
ambiental. Alcança todas as dimensões, como a do direito Civil, Direito Urbanístico,
Direito do Trabalho, Direito do Consumidor e Direito Econômico. Porém, no enfoque
ambiental, não há como negar que a aplicação de normas do Direito Civil sobre a
propriedade pressupõe o respeito à legislação ambiental, que se confirma na edição
do Código Civil de 2002, no seu artigo 1228, § 1º:
[...] O proprietário tem a faculdade de usar, gozar e dispor da coisa, e
o direito de reavê-la do poder de quem quer que injustamente a
possua ou detenha.§ 1o O direito de propriedade deve ser exercido
em consonância com as suas finalidades econômicas e sociais e de
modo que sejam preservados, de conformidade com o estabelecido
em lei especial, a flora, a fauna, as belezas naturais, o equilíbrio
ecológico e o patrimônio histórico e artístico, bem como evitada a
poluição do ar e das águas.

De acordo com Marés (2003), esse princípio tem suas raízes no Estatuto da
Terra de 1964. Mantido na Constituição Brasileira de 1988, preservou:
[...] a garantia da propriedade privada acima de qualquer direito de
acesso a terra por via de uma reforma agrária [...] o Estatuto não
alterava o conceito de propriedade privada da terra, apenas
estabelecia mecanismos de correção das injustiças sociais agrárias
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por meio de desapropriação, dependendo então, do poder político do
Estado e interpretações dos tribunais, sempre voltadas para a
proteção da propriedade absoluta (MARÉS, 2003, p. 108).

Segundo o autor, no Brasil, em caso de violação da função social da terra, a
desapropriação é uma alternativa jurídica que ocorre por meio de pagamento ou
indenização pela recuperação de terras para fins de reforma agrária. Isso mantém o
conceito liberal de propriedade, embora na propriedade agrária sua legitimidade seja
dada pelo seu uso. A desapropriação nada mais é do que um contrato de compra e
venda, na qual a manifestação livre da vontade do vendedor fica restringida pelo
interesse público e é entendida como uma reparação a um dano causado ao
cidadão, o que reafirma a plenitude do direito de propriedade. Essa desapropriação,
prevista na Constituição de 1988 (artigo 184), é uma obrigação do Estado quando o
imóvel ou propriedade rural não cumpre sua função social, prevista no artigo 186:
A função social é cumprida quando a propriedade rural atende
simultaneamente, segundo critérios e graus de exigência
estabelecidos em lei, aos seguintes requisitos:
I - aproveitamento racional e adequado; II - utilização adequada dos
recursos naturais disponíveis e preservação do meio ambiente; III observância das disposições que regulam as relações de trabalho; IV
- exploração que favoreça o bem-estar dos proprietários e dos
trabalhadores. (BRASIL, 2013).

Apesar de a noção de função social estar consolidada na Constituição de
1988, há uma ambiguidade na definição das propriedades sujeitas à desapropriação,
pois no artigo 185, inciso II, inseriu-se a noção de “terra produtiva”. Mesmo que não
cumpra sua função social, se a propriedade é produtiva, não pode ser desapropriada
(MARÉS, 2003, p. 119).
Sendo assim, parte-se da concepção de que a terra cumpra não só uma
função social, mas também uma função ambiental. Para Figueiredo (2008), a
dimensão ambiental do princípio da função social da propriedade da terra incide
sobre os direitos de natureza privada, primando pela proteção da qualidade de vida.
Entretanto,

é

um

princípio

multidimensional,

o

que

indica

que

algumas

características não podem ser explicadas a partir de dimensões isoladas, somente
tomando como base a produtividade.
Trata-se, logo, de um princípio jurídico basilar, e não de um subprincípio
derivado da ubiquidade, pois direciona a aplicação do princípio da função social da
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propriedade na dimensão socioambiental, especialmente na definição do direito de
propriedade rural, pois essa representa muito mais que um bem patrimonial. Sendo
também um bem de produção, o direito de propriedade deve ser exercido de modo
que os interesses da coletividade não sejam malferidos (FIGUEIREDO, 2008, p.
127).
As formas de apropriação da terra ocorrem em descompasso com a
necessidade de conservação ambiental. Porém, a função socioambiental da
propriedade, com o estabelecimento do meio ambiente como um bem comum, está
expressa no artigo 225 da Constituição, que diz:
[...] Todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado,
bem de uso comum do povo e essencial à sadia qualidade de vida,
impondo-se ao poder público e à coletividade o dever de defendê-lo
e preservá-lo para as presentes e futuras gerações (BRASIL, 2013).

Portanto, diante da Constituição, se o meio ambiente é um bem de todas as
pessoas, é dever não só da esfera pública (governos), mas também da coletividade
primar em preservar e defendê-lo.
Cabe situar tais desdobramentos no seio da ofensiva das oligarquias que
historicamente vêm se enriquecendo por meio dos bens naturais definidos por Lei
como de domínio público, seja em terras privadas, seja em terras públicas, a
começar pela Lei. 9.605/1998, que dispunha sobre as sanções penais e
administrativas derivadas de condutas e atividades lesivas ao meio ambiente. O
artigo 38 refere-se aos crimes contra a flora, estipula penalidades, como detenção
de um a três anos, ou multa, ou ambas as penas cumulativamente ao proprietário
que danificar ou destruir área de preservação permanente.
As áreas de Unidades de Conservação são tratadas no artigo 40 da lei
citada, estipulando-se pena de reclusão de um a cinco anos ao causador de danos
diretos ou indiretos. É importante destacar que essas áreas representam atualmente
cerca de 120 milhões de hectares, ou 14% do território. São divididas em áreas de
proteção integral (aproximadamente 5,5% do território) e de uso sustentável (cerca
de 9%). A isto se somam as Terras Indígenas já homologadas até 2010, que
representam cerca de 98,47 milhões de hectares, o que representa 11,6% do
território nacional (ABC; SBPC, 2011, p. 30). Ou seja, cerca de 24% das terras
brasileiras, as quais não podem ser consideradas como bloqueios à agricultura, já
que apenas 6,22% do território brasileiro, que representam cerca de 52.976,4
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milhões de hectares, foram destinados ao cultivo de lavouras temporárias na última
safra de 2102/2013 podendo variar em 53,34 e 55,53 milhões de hectares na safra
de 2013/2014 (CONAB, 2014, p.6).
Isso fez com que o Governo Federal editasse o Decreto nº 7.029/2009,
denominado “Programa Mais Ambiente”, interditando a liberação de financiamentos
para produtores rurais que não comprovassem a averbação da Reserva Legal. O
decreto citado foi revogado pelo decreto 7.830/2012, e passou a vigorar a partir de
18 de outubro de 2012, regulamentado pelo Cadastro Ambiental Rural de que trata a
Lei 12.727/2012.
Toda instituição bancária que financiasse o custeio e investimento agrícola
às propriedades em desacordo com o Código Florestal seria corresponsabilizada por
crime ambiental. O alcance da punição foi o fator decisivo para a organização dos
proprietários que poderiam perder o subsídio de sua produção via créditos agrícolas.
O quadro 3 mostra os decretos federais que geraram mudanças nos prazos
a serem cumpridos pelos proprietários para a regularização ambiental. Portanto, fica
expresso que as prorrogações foram conduzidas conforme enrijeciam os prazos
para as regularizações. Isso ratificou de antemão o chamado Novo Código Florestal,
após cinco anos da data de publicação da lei, que prevê, no artigo 78-A, as
instituições financeiras que concederão crédito agrícola.
Quadro 3 – Decretos Federais
Decreto Federal nº 6.514/2008

Associado à Lei de Crimes Ambientais
Lei.9.605/1998 Dispõe sobre as infrações e
sanções administrativas ao meio ambiente,
estabelece o processo administrativo federal
para apuração destas infrações, e dá outras
providências.
Altera e acresce dispositivos ao Decreto no 6.514, de
Decreto Federal nº 6.686 de 10
22 de julho de 2008, que dispõe sobre as infrações e
de Dezembro de 2008
sanções administrativas ao meio ambiente e
estabelece o processo administrativo federal para
apuração destas infrações. A data foi postergada
para 11 de dezembro de 2008.
Decreto Federal nº 7.029 de 10 de Institui o Programa Federal de Apoio à
Dezembro de 2009
Regularização Ambiental de Imóveis Rurais,
denominado “Programa Mais Ambiente”, e dá
outras providências. Foi publicado para
suspender cobrança de multas a quem não
tivesse aderido o denominado “Programa Mais
Ambiente”, a data foi postergada para 12 de
junho de 2011.
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Decreto Federal nº 7.497 de 09 de Dá nova redação ao artigo 152 do Decreto no
junho de 2011
6.514, de 22 de julho de 2008, que dispõe
sobre as infrações e sanções administrativas
ao meio ambiente e estabelece o processo
administrativo federal para apuração destas
infrações. Data que foi postergada para 11 de
dezembro de 2011.
Decreto Federal nº 7.640 de 09 de Altera o art. 152 do Decreto no 6.514, de 22 de
dezembro de 2011
julho de 2008, que dispõe sobre as infrações e
sanções administrativas ao meio ambiente e
estabelece o processo administrativo federal
para apuração destas infrações. Data que foi
postergada para 11 de abril de 2012.
Fonte: Brasil (2013).

Para a safra de 2013/2014, os recursos financeiros serão de R$ 175 bilhões
para o financiamento de custeio, comercialização e investimento, destinando R$ 25
bilhões à Agricultura Familiar e R$ 150 bilhões à Agricultura Empresarial (APEPA,
2013).
Conforme Paulino (2012, p. 54-55), mesmo os camponeses com uma
parcela menor de terras agricultáveis superaram os grandes proprietários em
produção. Conforme dados do Censo Agropecuário de 2006, estabelecimentos com
mais de 1000 hectares, que ocupavam 44,4% das terras, tiveram acesso a 43,6%
dos financiamentos, originando uma receita monetária de 29,3% da atividade
agropecuária, enquanto os estabelecimentos menores do que 50 hectares ocupam
apenas 13,4% das terras brasileiras, com acesso a 23,3% dos financiamentos,
gerando 30,5% da receita monetária agropecuária no país.
Tais dados evidenciam que é falsa a eficiência da agricultura empresarial,
pois no “Brasil os grandes proprietários, em regra, não tem o objetivo da atividade
produtiva em potenciais compatíveis com as frações de terra de que dispõem, pois
tem sido possível auferir riqueza sem produzir segundo parâmetros legais”
(PAULINO, 2012, p. 55). Portanto, o fim é a terra-mercadoria, pois ser proprietário de
terra é garantir a renda capitalizada dessa (OLIVEIRA, 1995, p. 76). Essa renda é
proporcionada pelo acesso gratuito a bens naturais, dentro da lógica rentista que é
mantida pela negação ao princípio da função social da propriedade (PAULINO,
2012).
É nesse contexto que foram realizadas as alterações do Código Florestal,
sob a justificativa de ampliar a produção para gerar desenvolvimento ao país. O
desenvolvimento almejado pela bancada ruralista segue a lógica do capitalismo

110

rentista, por meio do mito de que os grandes proprietários de terra agora produzem
de forma moderna e eficiente. Teriam tornado seus latifúndios em empresas rurais,
como se não houvesse mais terra improdutiva no campo (OLIVEIRA, 2003, p, 126).
Por sua vez, cabe questionar a implantação de políticas de pagamento por
serviços ambientais por meio do Programa de Apoio e Incentivo à Preservação e
Recuperação do Meio Ambiente, que estão expressos no Capítulo X, artigo 41. O
apoio e incentivo à conservação do meio ambiente, conforme a redação
determinada pela Medida Provisória nº 571, de 25 de maio de 2012 (Lei
12.727/2012), assim está expresso.
O parágrafo I dispõe sobre o pagamento e incentivo a serviços ambientais
oferecidos por meio da conservação da biodiversidade, armazenamento e sequestro
de carbono, serviços hidrológicos, beleza cênica e serviços culturais, que são
primordiais tanto para os espaços urbanos quanto os espaços rurais. É importante
destacar que os serviços ambientais englobam tanto os serviços proporcionados ao
ser humano por meio dos ecossistemas naturais (os serviços ecossistêmicos)
quanto os providos por ecossistemas manejados ativamente pelo homem (GUEDES;
SEEHUSEN, 2011, p.19).
Tramitam no Congresso alguns projetos de lei para oficializar e legalizar a
tributação social, como o PL nº 309/2010, que institui a Política Nacional de Bens e
Serviços Ambientais e Ecossistêmicos (PNBASAE), e o Projeto de Lei 5424/2009,
aprovado na comissão da Câmara no dia 01 de dezembro de 2010. Atualmente, em
caráter conclusivo, se for aprovado, o PL 5424/2009 irá para votação no Senado.
Prevê subsídios por meio da criação do Fundo Brasil de Orientação e de Garantia
Financeira à Atividade Agrícola (Funbrasil), concedendo subvenção econômica no
valor de R$ 500,00 (quinhentos reais) por hectare plantado ou explorado por
produtor rural, com atualização a cada dois anos, até o limite de R$ 750,00.
De acordo com Paulino (2012), é necessária uma discussão acerca do
pagamento por serviço ambiental, considerando o contexto das distorções da
estrutura fundiária brasileira, destinando-se a compensação a quem realmente
protege e aos pequenos agricultores, que são desprovidos de terras suficientes para
produzir, maioria no país. Portanto, não será a eliminação da reserva legal que
mudará suas condições de vida.
Para a autora, é importante que o pagamento por serviços ambientais não
seja utilizado como um mecanismo para o aumento de taxa de renda fundiária, o
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que pesará sobre a população brasileira, pois numa “situação de monopólio fundiário
como a nossa, premiará desproporcionalmente os grandes proprietários” (PAULINO,
2012, p. 60).
Não há dúvidas de que a necessidade de preservar o meio ambiente e a
sustentabilidade da produção agrícola são garantias à soberania alimentar do país.
Logo, é fundamental considerar que os serviços ecossistêmicos provêm das áreas
de Reserva Legal e de Preservação Permanente. Tais “áreas a serem protegidas
fazem parte de uma estratégia produtiva que potencializa a conservação da água,
do solo e da agrobiodiversidade em qualquer imóvel rural” (ABC; SBPC, 2011, p.
38).
“As justificativas de criar uma lei moderna, baseada em incentivos e não no
comando e repressão, acabam sendo ameaçadas pelos retrocessos na lógica
conservacionista da Lei em vigor”. Além do mais, as compensações por serviços
ambientais tornam-se socioambientalmente insustentáveis nas áreas onde o modelo
de produção agropecuária é expropriatório (FRANÇA; SAUER, 2012b, p. 318).
É esse conjunto complexo de questões, o qual não poderá ser impunemente
situado no plano da questão ambiental, porque remete à questão agrária que, por
sua vez, remete às contradições de classe, que se procura levar em conta para a
análise do município de Londrina, a seguir.
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CAPÍTULO 3 - QUESTÃO AGRÁRIO-AMBIENTAL EM LONDRINA

Diante do desafio da conservação dos bens ambientais no contexto da
lógica monopolista como fator decisivo para a acumulação de capital, o recurso
metodológico ao materialismo histórico e dialético foi nossa maior aspiração, pois
“[...] abre-se para uma percepção das conexões entre sociedade e natureza a partir
da centralidade da produção material e dos processos econômicos” (LEFF, 2002, p.
115).
Neste terceiro capítulo buscou se manter fiel a tal orientação, que culminou
no estudo sobre o desafio da conservação florestal em que se considera decisivo as
contradições de classe, que no Brasil respondem pelo processo de monopolização
da terra. Para dimensioná-lo à luz de evidências empíricas, utilizou-se como recorte
territorial o município de Londrina e como Fontes de primeira mão as entrevistas
com

agricultores,

representantes de

instituições

governamentais, além

de

bibliografias, produtos de pesquisas já concluídas, bem como dados oficiais
quantitativos do Censo Agropecuário de 2006. Em suma, buscou-se tanto quanto
possível privilegiar a perspectiva qualitativa de análise.

3.1 A FACE AMBIENTAL DA QUESTÃO AGRÁRIA EM LONDRINA

Como forma de aprofundar a análise, utilizou-se dados georreferenciados
dos Distritos de São Luiz e de Maravilha, localizados na porção sul do município,
cuja estrutura fundiária pouco difere da dos demais. Tais dados são frutos de um
projeto de elaboração do mapa fundiário digital de Londrina, iniciado em 2011 pela
Secretaria Municipal de Agricultura e Abastecimento de Londrina (SMAA) em
parceria com o LATEC-UEL, sendo o Distrito de São Luiz o primeiro a ser mapeado
por Cervi (2011). Os parâmetros foram um mapa fundiário elaborado em 1985, por
ocasião da Campanha Nacional para Erradicação do Cancro Cítrico (CANECC),
dados cartoriais e institucionais do INCRA, bem como trabalhos de campo.
Conforme a divisão político-administrativo do Institutito Brasileiro de
Geografia e Estatística (IBGE), expressa no mapa 9, o município de Londrina possui
1.653,075 km2, dos quais 1.596.570 km² são área rural. A população é de 506.701
pessoas, das quais 13.181 vivem na zona rural, distribuídas em 3.145
estabelecimentos agropecuários. A atividade econômica principal são as lavouras
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temporárias, que ocupam 110.285 hectares, sendo predominantes as lavouras de
soja, com 45.000 hectares, milho, com 53.000 hectares e trigo, com 9.500 hectares.
O restante da área agrícola, mais precisamente de 16.193 hectares está distribuído
dentre as seguintes culturas: de abacate, amendoim, arroz, aveia, café, cana de
açúcar, feijão, floricultura, horticultura, laranja, mandioca, tomate entre outros. Por
sua vez, as pastagens ocupam 40.738 hectares e, por fim, as matas naturais e áreas
de matas destinadas à APP e RL correspondem a 19.915 hectares, sobre as quais
recai nosso interesse maior. Londrina está localizada na Mesorregião do Norte
Central Paranaense e faz fronteira com 10 municípios (Apucarana, Arapongas,
Assaí, Cambé, Ibiporã, Marilândia do Sul, Rolândia, Tamarana, São Jerônimo da
Serra e Sertanópolis), conforme se poderá observar no mapa 9, a seguir.
Mapa 9 – Localização do município de Londrina-PR

Fonte: Acervo pessoal Castro (2013)

Para abordar a problemática da conservação florestal no município foi
necessário levar em conta que essa está intimamente ligada ao uso e ocupação do
solo, tanto no campo quanto na cidade. Ademais, observou-se que implicações
ambientais evidenciadas no campo são resultantes do modelo agrário/agrícola
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pretérito e atual, o qual é operado pelo processo de reprodução ampliada do capital
e embalado pela flexibilização da legislação ambiental, conforme apontado no
capítulo 2. É diante desse ordenamento fundiário estruturado na lógica rentista e no
monopólio da terra e dos bens ambientais que “a natureza tornada propriedade
privada, tornou-se objeto de compra e venda”, Porto-Gonçalves (2012, p. 289), e em
Londrina isso está igualmente explícito.
Por isso, o objetivo deste capítulo é compreender a questão ambiental sem
excluir aquela que é por ela determinada e é sua determinante, a questão agrária.
Nesses termos, a (des) conservação florestal no campo londrinense não
poderá ser analisada fora do contexto do ordenamento fundiário original, até porque
a história da transferência de riqueza de nosso país se origina no saque ambiental e
isso se repetiu sistematicamente, malgrado roupagens diversas, não raro em
benefício de grupos seletos.
Após a Lei 601 de 1850, houve uma corrida por terras no Norte do Paraná
devido à valorização, tornando a região alvo de grilagem. A “marcha pelo café”
transformou terras em alvos de disputas e assim deu-se início aos conflitos e litígios
fundiários. Nesse contexto, o governo federal abriu o patrimônio fundiário ao capital
inglês, por meio da atuação da Paraná Plantations Company, que em 1925 criou sua
subsidiária nacional, a Companhia de Terras Norte do Paraná.
Essa companhia adquiriu uma gleba de 1.089.000 hectares do governo do
estado que, somados a compra de terras particulares, resultou em um patrimônio de
1.321.499 hectares, além do direito adquirido pela companhia de “obter do estado à
concessão de 3.600 hectares de terra por quilômetro de estrada de ferro construída”
e concluída em 1928 (PAULINO, 2012, p. 87).
Segundo Chies; Yoko (2012, p. 41), nos contratos de compra e venda
firmados pela Companhia Melhoramentos Norte Paraná (CMNP), que sucederia a
CTNP em virtude do processo de nacionalização e consequente transferência
administrativa a um grupo de capitalistas nacionais, prevaleceria o loteamento
privilegiando grandes propriedades, sendo que uma das regras era que os
adquirentes reservassem 10% de mata nativa nas propriedades (ANEXO A). Note-se
que apesar de tal cláusula parecer inovadora para a época, na origem incorria em
frontal descumprimento à legislação, pois o código de 1934 previa 25% de
preservação de matas nativas, e, posteriormente, no código de 1965 ficaram
estipulados 20%.
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[...] A colonização adquiriu, no entanto, características
profundamente destrutivas ao ecossistema ali existente. Contudo,
isto poderia ter sido evitado, caso a CTNP houvesse respeitado a lei.
Havia uma cláusula no contrato de compra das terras do Estado pela
companhia em que esta acordava em preservar 10% da área
adquirida. Ao vender as terras, a companhia repassava aos
adquirentes a responsabilidade. Os adquirentes, por sua própria
conta, não respeitavam a lei, salvo em raríssimas exceções, e o
Estado e a CTNP eximiram-se de fiscalizar o seu cumprimento.
Apenas as áreas pertencentes à própria CTNP é que foram
preservadas (PAULA, 1999 apud CHIES, 2012, p. 41).

As figuras 1 e 2 podem nos dar indícios da exuberância e riqueza do que
viria ser indiscriminadamente destruído, pois revela o cenário de terra arrasada no
início do processo de colonização com abertura da mata nativa em Londrina.
Figura 1 – Clareira aberta por desbravadores com dois ranchos representando
o início da ocupação e colonização de Londrina em agosto de 1929.

Fonte: George Craig Smith/Acervo do Museu Histórico de Londrina.
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Figura 2 - Década de 1930 a madeira transformada numa cobiçada fonte de renda

Fonte: José Juliani /Acervo do Museu Histórico de Londrina.

De acordo com Paulino (2012), a partilha territorial praticada pela CTNP
seguiu o modelo de parcelamento da terra em pequenos lotes que variavam de 20 a
30 hectares, possibilitando ao colono, depois de um longo tempo de trabalho na lida
com o café, comprar uma pequena propriedade.
A empresa também tinha em seu projeto a delimitação e venda de lotes
urbanos, muitas cidades foram implantadas para serem núcleos regionais com
distâncias entre si de 100 km umas das outras, os centros menores abastecedores
com distâncias de 10 a 15 km e lotes delimitados por estradas e rios. Tais aspectos
contribuíram para o aumento da demanda, valorização das terras e a atração de
compradores.
Conforme Paulino (2012, p. 90), é importante destacar que “o projeto de
malha fundiária menos concentrada não foi movido por ideais progressistas da
companhia, no sentido do desenvolvimento social”, a pequena propriedade atendeu
à demanda do momento, pois, como já citado, os colonos compravam pequenos
lotes, uma vez que o empreendimento da companhia esteve baseado nos moldes
capitalistas, portanto era necessário ampliar o número de proprietários, para
consequentemente obter lucros maiores.
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Os colonos fixados nos lotes da companhia praticavam agricultura de
autoconsumo, com cultivos de milho, algodão, gêneros alimentícios e criação de
animais, e, não raro, serviam de mão de obra para as grandes propriedades.
Até 1960, o café foi o principal produto comercial do Norte do Paraná,
mesmo com as decorrências de instabilidades do comércio exterior aliado à grande
produção dos estados de Minas Gerais, Rio de Janeiro e São Paulo, o que fez o
governo federal tomar medidas em relação à compra de café e às áreas plantadas,
para estabilizar os preços e evitar novos plantios. Nos anos de 1961-1962 foram
colhidos 35 milhões de sacas de café, sendo essa a maior safra de toda história, o
que causou uma queda acentuada nos preços (STOLKE, 1986, p. 200).
Conforme Bragueto (1996 apud PAULINO, 2012, p. 91), a safra 1962/1963
do Paraná chegou a 62,8% da produção nacional, sendo o norte do estado
responsável por 44% da área cultivada em 1960.
Porém, a produção cafeeira, mesmo em seu auge no tocante à participação
na economia paranaense, sofrera mudanças significativas, devido às geadas
severas ocorridas entre 1950 e 1970 e, sobretudo, pelo papel de fornecedora de
capitais que a agricultura assumiu. De acordo com Paulino (2012, p. 91), “a
monocultura de exportação atuou no sentido de fornecer divisas necessárias à
expansão do parque industrial”, e sendo assim, a política pública de créditos
subsidiados para substituição de culturas não foi direcionada ao pequeno
proprietário, designando à policultura o papel de assegurar a produção de alimentos
básicos para a população urbano-industrial.
Na década de 1960, esses fatores contribuíram para a substituição do café
por lavouras temporárias, dando lugar à soja, milho e trigo. O avanço dessas
culturas foi favorecido por uma política de créditos subsidiados que, paralelamente a
elas, implicou avanço da pecuária, outra coadjuvante no processo de substituição da
cultura do café. Carvalho (1991 apud PAULINO, 2012, p. 94-95) destaca que na
década de 1960 no Norte Novo de Londrina desapareceram 146.210 hectares de
café, surgindo 167.786 hectares de pastagens. Os lotes inferiores a 20 hectares
tornaram-se redutos dos cafezais, somando 24,5% da área em 1960 e passando
para 49,6% em 1970. Como os camponeses não tinham recursos financeiros para
se adequar ao novo modelo tecnológico, optaram pelo café para manter-se na terra,
envolvendo o maior número possível de membros da família, como forma de gerar
renda bruta e, assim, sobreviver na atividade.
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Por sua vez, as mudanças estruturais e conjunturais que culminaram na
erradicação do café geraram uma liberalização e expansão de áreas para lavoura
temporárias e a mecanização agrícola, culminando na redução de áreas de mata
nativa.
Tais mudanças foram parte da atuação do Grupo Executivo de
Racionalização da Cafeicultura (GERCA), que tinha como objetivos eliminar os pés
de café com baixa produtividade, destinar áreas a outros usos, principalmente para
culturas alimentares e matérias-primas industriais, e modernizar as plantações
restantes de café. O êxito do programa se deu por incentivos financeiros de dois
tipos: um para os custos da erradicação do café e o outro em forma de empréstimo
para custear a diversificação com outras culturas e replantio de variedades melhores
de café.
A outra face dessa dinâmica territorial no campo se manifestava na indústria
voltada para a substituição das importações, que se consolidou no período, por meio
do atrelamento à agricultura, a qual passou a ser a base de acumulação do setor.
Segundo Stolke (1986, p. 176),
[...] O realinhamento das forças econômicas no país, [...] consolidouse nos anos pós-guerra, e o café perdeu para a indústria o seu papel
dinâmico na economia brasileira. [...] a industrialização por
substituição de importações dependia grandemente, em seus
recursos, das cambiais obtidas com o café.

Nas décadas de 1960 a 1970, o modelo de desenvolvimento agrícola
baseado na incorporação da ciência e tecnologia por meio da Revolução Verde
culminou em grandes transformações econômicas, sociais e ambientais no campo.
Esse período marcado pela erradicação do café e incorporação de técnicas
foi captado pelos estudos do IBGE, mais precisamente pelos Censos Agropecuários
que aqui comparecem como uma das bases de dados utilizadas para a análise da
realidade municipal. Outra Fonte utilizada para evidenciar as características
fundiárias é o INCRA, cujo parâmetro é a propriedade legal dos imóveis. Por sua
vez, para dimensionar as áreas florestadas, recorremos também ao SISLEG, pela
possibilidade de distinguir os usos segundo a categoria dos imóveis.
Sendo assim, de antemão faz-se necessário salientar que tais dados não
coincidem, e nem poderiam, pois o objeto e a metodologia de produção são
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distintos. Como se trata de uma pesquisa cujo fim é a análise qualitativa, tais
distorções não comprometem o exercício da comprovação aqui proposto.
Sobre o uso do solo em Londrina no período mencionado, o gráfico 3 revela
um acréscimo das áreas destinadas às lavouras temporárias de 31.245 hectares;
quanto às pastagens, houve acréscimo de 13.666 hectares até o ano de 1996. Por
sua vez, nos dez anos subsequentes (até o ano de 2006), as áreas destinadas às
pastagens decresceram 44.497,37 hectares, tendo sido convertidas em lavouras
temporárias e permanentes.
Quanto às matas naturais, no período de 1970 a 1985 houve um pequeno
acréscimo de 203 hectares, número insignificante diante das variações de áreas
destinadas às lavouras e pastagens, isso demonstra que mesmo com a lei vigente
de 1965 surtiu pouco efeito em relação às áreas de matas destinadas à
preservação. O que chama a atenção é o acréscimo de 13.044,74 hectares de
matas naturais entre 1985 a 1996, exatamente no momento em que foi dada mais
relevância às questões ambientais no país. Nesse contexto, ocorreram várias
mudanças acrescentadas no Código Florestal de 1965 em relação às APPs.
Por meio da Lei 7.803/1989, definiram-se as respectivas metragens e
determinou-se a averbação da Reserva Legal (RL) na matrícula do imóvel, portanto
houve um recrudescimento da lei, o que provavelmente levou proprietários a falsear
os dados autodeclarados por ocasião dos levantamentos censitários de 1995/1996,
no que se refere aos índices de matas naturais destinadas à preservação.
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Gráfico 3 ‒ Uso do solo em Londrina – 1970-2006

Fonte: Adaptado pela autora a partir de dados do IBGE (2006) e IPEADATA (2013)

Estes dados do gráfico 3, demonstram que as políticas públicas voltadas à
produção de commodities agrícolas surtiram efeito, pois houve a expansão de áreas
destinadas às lavouras temporárias, o que consequentemente resultou na
liberalização de mão de obra, pois a lavoura temporária tecnificada não necessitava
mais de grande contingente de trabalhadores rurais, conforme os dados dos quadros
4 e 5.
Quadro 4 – Londrina – Pessoal Ocupado 1970/2006
Período
1970
1975
1980
Pessoal ocupado

24.970

23.595

19.479

1985

1996

2006

20.406

12.203

10.783

(total)
Fonte: Adaptado pela autora a partir de dados do IBGE (2006) e IPEADATA (2013)

Para melhor compreender a geração de ocupações no campo segundo o
tamanho dos estabelecimentos, tomou-se como referência os dados do Censo
Agropecuário de 2006 com a seguinte classificação: em minifúndio (com até 10
hectares), pequena unidade (de 10 a 50 hectares), média unidade (de 50 a 200
hectares) e a grande unidade (acima de 200 hectares).
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Quadro 5 – Londrina- Pessoal ocupado simulação por tamanho de propriedade.

Grupo de Área Total (ha)

Pessoas

%

Minifúndio (até 10 ha)*

4.625

43

Pequena (de 10 a 50 ha)*

3.190

29

Média (de 50 a 200 ha)*

1.363

13

Grande (acima de 200 ha)*

1.605

15

Total

10.783

100

* Dados por inferência, visto não haver classificação no IBGE especificamente por módulo fiscal.
Fonte: Adaptado pela autora a partir de dados do IBGE (2006)

Verifica-se que de acordo com o último levantamento censitário agrícola das
13.181 pessoas residentes no campo na área rural de Londrina, 10.783 pessoas
eram ocupadas no campo o que representa 81,8% da população rural e representa
2,12% da população total do município que era de 506.701 habitantes, de acordo
com o último censo. (IBGE, 2013) Por outro lado, pode-se observar que são os
minifúndios e os pequenos estabelecimentos que geram a maior parte dos empregos
no campo, mais precisamente 72% deles.
Como se pode observar, existe uma relação inversamente proporcional no
quesito relevância inclusiva dos estabelecimentos: quanto menores maior a
capacidade de absorção de mão-de-obra, logo de distribuição de renda auferida na
atividade agrícola.
No entanto, o fato de a categoria estabelecimento exprimir a condição
econômica, mas não jurídica da propriedade, considerou-se oportuno trabalhar com
os dados oficiais do INCRA, que considera o imóvel em seu caráter jurídico, critério
esse que é o parâmetro de classificação das propriedades segundo a Lei
12.651/2012, o atual Código Florestal.
Os dados do INCRA foram classificados segundo módulos fiscais, uma
unidade de medida que serve como parâmetro para a distinção do imóvel rural
quanto ao tamanho. Para o município de Londrina, a classificação ocorre da
seguinte forma: trata-se de minifúndio uma propriedade com até 12 hectares (até um
módulo fiscal), a pequena propriedade é classificada de 12,1 hectares a 48 hectares,
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a média propriedade é classificada de 48,1 a 180 hectares, e acima de 180 hectares
está a grande propriedade.
Segundo tais dados, a estrutura fundiária de Londrina representada no
gráfico 4 se caracteriza pela predominância de minifúndios e de pequenas
propriedades, que totalizam 3.531 imóveis rurais dentre os 4.084 imóveis, o que
corresponde a 86,4% deles, e a 28,3% da área agrícola municipal.
A área média dos minifúndios é de 5,33 hectares, das pequenas
propriedades é de 21,3 hectares. Por sua vez, as grandes propriedades, que
correspondem a 153 imóveis rurais, apresentam área média por propriedade de
520,6 hectares, ou seja, quarenta e três módulos fiscais.
Diante dessa estrutura fundiária tão concentrada, é evidente que o agricultor
que possui maior área mais que o suficiente para auferir renda, o oposto se
colocando ao pequeno agricultor não, situação que evidencia o quanto essa
legislação ambiental está descolada do princípio da função social da terra previsto
em carta magna. O gráfico 4, a seguir, evidencia melhor os índices de desigualdade
manifestados no controle real da propriedade da terra em Londrina.
Gráfico 4 – Classificação dos imóveis rurais de Londrina

Fonte: Adaptado pela autora a partir de dados do INCRA (2013).
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Cumpre salientar, no entanto, que apesar das limitações estruturais
advindas da pouca terra para a maior parte dos agricultores londrinenses, muitos as
desafiam cotidianamente.
No estudo de campo, realizado por meio de entrevistas nos meses de
agosto e setembro de 2013, verificou-se que há pequenos agricultores praticando a
policultura, com destaque para a batata-doce, vassoura, cará, hortifruticultura,
mandioca, cana–de-açúcar (embalada para consumo doméstico) e até flores,
culturas claramente menos intensivas em capital e mais intensivas em trabalho vivo,
que acabam por resultar em rendimento bruto maior que o das lavouras
mecanizadas.
Não obstante, o cultivo de grãos, como soja, milho e trigo, são
predominantes na paisagem, e nem sempre são a opção apenas dos proprietários
que possuem mais em termos de terras e maquinários, tendo em vista o diferencial
em termos de mercados seguros e consequente renda líquida que tais culturas
podem proporcionar.
Por isso, o trabalho de campo revelou o quanto faz sentido considerar que
camponeses e capitalistas são movidos por lógicas distintas: ao serem inquiridos
sobre qual seria a área necessária para auferir renda suficiente, foi marcante a
projeção modesta em termos de patrimônio fundiário adequado dentre os pequenos
produtores. Vejamos alguns relatos sobre a questão:
Depende do que produz, pra mim para o que eu produzo é o
suficiente (Proprietário de 4,84 hectares - cultiva mandioca,
vassoura, cará e cana-de–açúcar, e criação de porco e gado leiteiro (Sr. M., Três Bocas – Distrito São Luiz).
Acho que uns 5 alqueires (12 hectares) para as hortaliças, pois
tenho que sobreviver com 1,2 hectares (Sr. R., horticultor - Distrito da
Warta).
Tenho 3 alqueires ou 7,2 hectares, cultivo batata doce, mandioca e
cará, acho que uns 5 alqueires (12 hectares) seriam suficientes
(Três Bocas - Distrito São Luiz).
Tenho 24 hectares, produzo laranja, soja e milho pra mim é o
suficiente (Sra. S., Viação Velha – Patrimônio Espírito Santo).
Tenho 17,1 hectares, produzo frutas, hortaliças e granja para o que
eu faço é o suficiente (Sr. R., Três Bocas - Distrito São Luiz).
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Difícil mensurar, mas pelo que eu produzo é suficiente, depende da
cultura, eu cultivo café e horticultura (Sr. S. Z, proprietário de 12
hectares - Distrito da Warta).
Não sou ambicioso, tenho 14 alqueires (33,6 hectares) vivo bem, é o
suficiente (Sr. M. M., cultiva grãos soja e milho - Distrito Heimital).

Observa-se que os pequenos proprietários, mesmo diante da pequena área
disponível para sua sobrevivência, dizem ter o suficiente. Portanto, a terra
comparece como terra de trabalho, o que não pode ser confundida como terra de
negócio (PAULINO, 2010, p. 64). Ou seja, quando se trata de produção de
commodities (mercadorias de origem agropecuária vendidas nas bolsas de
mercadorias e de futuros), nesse caso soja, milho e trigo, observa-se a necessidade
de ampliar as áreas de produção por meio de arrendamentos, mas camponeses
ocupados com essas culturas dizem auferir o suficiente.
Por outro lado, observou-se que médios e grandes proprietários tendem a
dimensionar enormemente o que consideram um tamanho de propriedade ideal,
quando comparados com o parâmetro definido pelos primeiros.
Acredito que no mínimo 120 hectares para produção de grãos, pois
depende do padrão de vida do agricultor (Sr. J. N., proprietário de
309 hectares no Distrito de Guaravera e produtor de milho, soja e
trigo).
Pra viver bem, 500 hectares seria o suficiente (Sr. I, proprietário de
192 hectares no Distrito de Guaravera e produtor de milho, soja e
trigo).
Acredito que uns 50 alqueires (equivalente a 121 hectares) seria
suficiente para sobreviver da produção de grãos (Sr. J. C.,
proprietário de 4,8 hectares, mas arrenda mais 25 alqueires ‒60,5
hectares ‒ para produção de grãos. Usina Três bocas - Distrito de
São Luiz).

Essa distinção certamente se revela na gestão das terras sob controle
privado e influencia profundamente as possibilidades de conservação ambiental, em
si incompatível com a lógica de acumulação da agricultura capitalista.
Trata-se de uma estrutura assentada no instituto da propriedade privada,
que exclui a maior parte das pessoas do acesso aos recursos naturais. Por isso,
Porto-Gonçalves (2012, p. 288, 289) advertiu que a propriedade “cumpre seu papel
na constituição do capitalismo”, ou seja, com base na propriedade privada se
instaura a ideia de territórios mutuamente excludentes, pois um modelo voltado
somente ao crescimento econômico e a não distribuição justa de terra por meio de
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uma reforma agrária acabaram causando grandes transformações que sobrecaíram
nas reservas florestais, nas comunidades tradicionais e nos camponeses.
O município de Londrina está localizado numa região fitogeográfica de
Floresta Estacional Semidecidual do bioma Mata Atlântica, conforme a Lei nº
11.428/2006 e o Decreto nº 6.660/08, que contempla a configuração original das
formações florestais e ecossistemas associados ao bioma Mata Atlântica (SOS
MATA ATLÂNTICA, 2013).
Atualmente, o município possui uma área territorial de 165.307,5 hectares,
segundo dados atualizados do IBGE (2013) e representam 159.657 hectares, já os
dados cadastrados no INCRA totalizam 160.134 hectares de área rural. Os
remanescentes florestais totalizam 18.793,62 hectares, segundo dados do IBGE
(2006), e desse total 1.964,62 hectares da área rural estão ocupadas por unidades
de conservação, descritas no quadro 6.

Quadro 6 - Unidades de conservação localizadas na área rural de Londrina.
Unidade
de Área ocupada
conservação
em hectares
Parque
Estadual Mata
675,7
dos Godoy
Parque
Daisaku Ikeda
123,07
Reserva
Particular do
1.165,85
Patrimônio
Natural
(RPPN) Mata
do Barão

Localização
Distrito
Santo

Ano
criação

Espírito

de Órgão
responsável
IAP

1989

Distrito
Maravilha

de

SEMA

Distrito
Paiquerê

de 2000

1999
Fundação
de
Estudos Agrários
Luiz de Queiroz
(FEALQ) e UEL

Fonte: Londrina (2014).

Para visualizar os remanescentes florestais do município de Londrina, foi
elaborada uma sequência de imagens do satélite LANDSAT 5TM relativa aos anos
de 1984, 1990, 2000 e 2011 com a composição colorida 435, destacando os
remanescentes florestais em vermelho e em azul a malha urbana de Londrina.
Embora se trate de imagens com limitações do ponto de vista da resolução, elas nos
permitem visualizar que os remanescentes desde 1984 vêm sendo relativamente
mantidos, ao mesmo tempo em que se observa uma expressiva expansão da malha
urbana para o norte e o sul do sítio urbano.
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Chama-nos a atenção o fato de as imagens dos anos de 2000 e 2011
sugerirem um possível aumento das áreas de vegetação na porção central, sul e
oeste do município como exposto no mapa 10 a seguir.
Entretanto se faz necessário considerar os aspectos geomorfológicos de
declividade do relevo do município de Londrina, pois remete às áreas passíveis de
mecanização da agricultura.
As altitudes variam entre 350 metros e 860 metros acima do nível do mar,
sendo que as áreas mais altas estão na porção sul do município e as mais baixas se
encontram na calha do rio Tibagi, na porção centro-leste. As áreas mais planas do
município estão localizadas ao norte, onde predominam as classes de declividade
que não ultrapassam 10%, já a região central e sul são mais acidentadas, com as
áreas de maior declividade concentradas na porção sudoeste, próximo ao rio Tibagi,
onde a maioria das áreas possui declividade acima dos 30%, a região central do
município, em sua maioria apresenta áreas com declividade que variam de 15% a
30% (LONDRINA, 2009, p. 30).
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Mapa 10 – Remanescentes florestais do município de Londrina 1984-2011

Fonte: Acervo pessoal Castro (2013)
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Esse conjunto de imagens faz sentido se considerarmos que a devastação
florestal é prévia aos anos 1980, momento em que são aperfeiçoados os
mecanismos de combate às práticas predatórias.
Como visto, a Política Nacional do Meio Ambiente foi instituída em 1981, 8 e
o estabelecimento de normas e critérios para o uso de recursos ambientais foram
tratados na Constituição de 1988, que prescreve o direito de todos ao ambiente
sadio e equilibrado.
No ano de 2000 foi criado o Sistema Nacional de Unidades de Conservação
da Natureza (SNUC), bem como foi regulamentado o art. 225 da Constituição,
criando-se novas bases para proteção jurídica das florestas, por meio uma gestão
pública do ambiente.
Nesse contexto, o texto do Código Florestal de 1965 passou por mudanças
por meio da Medida Provisória 2.166-67, de 24 de agosto de 2001, que deu uma
nova redação ao conceito de Reserva Legal. Não custa relembrar que se trata de
[...] área localizada no interior de uma propriedade ou de posse rural,
excetuada a de preservação permanente, necessária ao uso
sustentável dos recursos naturais, à conservação e reabilitação dos
processos ecológicos, à conservação da biodiversidade e ao abrigo e
proteção de fauna e flora nativas.

Na atual Lei em vigor, o art. 12 destitui seu sentido mais profundo, ao
preconizar a função de assegurar o uso econômico de modo sustentável. A
anuência à ocupação econômica é concedida por meio de um termo vago,
sustentável, que pode significar muitas coisas, exceto aquilo que prevalecera como
critério inalienável da Lei, a preservação.
Quanto às Áreas de Preservação Permanente, embora mantidas as
metragens da Lei 4.771/65, a atual 12.651/12 traz alteração do parâmetro para a
medição que acarreta a redução dessas áreas, isso reforça esse espírito ardiloso
que, em essência, torna a nova legislação letra morta em termos daquilo que
supostamente deveria assegurar a salvaguarda ambiental mínima.
De acordo com Paulino (2012), tais mudanças somente podem ser
entendidas em um cenário no qual o cerco da Lei aos crimes ambientais cada vez
mais iam se estreitando, o que se confirma inclusive na promulgação da Lei

8

Lei 6.938, de 31 de agosto de 1981.
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9.605/98, a qual abriu a possibilidade de o Estado atuar no cerne do problema,
tocando naquilo que sustenta a lógica rentista que por isso mesmo é predatória, o
caráter patrimonial da propriedade privada.
A possibilidade real de secar a Fonte dos financiamentos públicos para as
propriedades em desconformidade com a legislação ambiental foi o suficiente para a
articulação dos proprietários para a mudança da lei, mantendo assim à perpetuação
das práticas criminosas antes passíveis de punição (PAULINO, 2011).
Portanto, fica evidente que não foi por ausência de legislação que a
devastação da vegetação nativa não foi controlada, o que se aplica em quaisquer
escalas, da geral à local, pois o município possui uma legislação municipal em
consonância com a legislação estadual e federal, como pode se ver no quadro 7.
Portanto, como mostra o quadro 7 a existência de leis ambientais em escala
estadual data do final da década de 1970, sendo as mesmas reforçadas por meio
das leis municipais de Londrina criadas a partir do ano de 1991 conforme a
Constituição de 1988 que instituiu o Conselho Municipal do Meio Ambiente, em
Londrina, juntamente com o Código Ambiental de Londrina, instituído pela Lei
11.4719 de janeiro de 2012, traz em seu conteúdo bases jurídicas para a
conservação dos ecossistemas para a área rural. Foi sancionado em janeiro do ano
de 2012, quatro meses antes da revogação da Lei 4.771/65, substituída pela Lei
12.651/2012, o denominado Novo Código Florestal Brasileiro, sendo mais um
instrumento de reforço na conservação florestal mas que deverá ser modificado para
ser compatível com o novo código sancionado.
Reafirma-se, assim, que tanto quanto nos demais municípios brasileiros, não
se poderá atribuir ou justificar o desflorestamento a qualquer vazio legal, tratando-se
essa de uma inverdade tantas vezes repetida que a maioria da sociedade todo está
convencida disso.

9

Ver Código Ambiental de Londrina. Disponível em:
<http://www.londrina.pr.gov.br/dados/images/stories/Storage/sec_ambiente/gestao%20residuos/codig
o_ambiental_municipio_londrina.pdf>. Acesso em: 13 out. 2013.
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Quadro 7 - Leis Ambientais Estaduais e Municipais
LEI ESTADUAL Nº 7.109, de janeiro de
1979
Institui o Sistema de Proteção do Meio
Ambiente.
LEI ESTADUAL Nº 11.054, de janeiro de
1995
Lei Florestal do Estado.

LEI MUNICIPAL Nº 4.806, de outubro de
1991.
“Política Municipal do Meio Ambiente” Trata da composição do Conselho Municipal
do Meio Ambiente, instituiu o Fundo
Municipal do Meio Ambiente e dá outras
providências.
LEI MUNICIPAL Nº 8.054 de janeiro de
2000.
Cria
o
Programa
Municipal
de
Reflorestamento
LEI MUNICIPAL Nº 8490, de agosto de
2001.
Implanta a Agenda 21 do Município de
Londrina e dá outras providências

LEI Nº 11.471 DE 5 DE JANEIRO DE 2012
Institui o Código Ambiental do Município de
Londrina.

Fonte: Londrina (2013).

Institui o Sistema de Proteção do Meio
Ambiente, contra qualquer agente poluidor ou perturbador, com aplicação e
fiscalização pela Administração dos
Recursos Hídricos - ARH, e adota outras providências.

Art.1º As florestas existentes no território paranaense e as demais formas de vegetação, reconhecidas de
utilidade às terras que revestem, são bens de interesse comum a todos os habitantes do Estado,
exercendo-se os direitos de propriedade com as limitações que a legislação em geral e especialmente
esta Lei Florestal do Estado estabelece.

Art. 1º A política Municipal do Meio Ambiente - em consonância com as diretrizes da Política Nacional do
Meio Ambiente, estabelecida pela Lei Federal nº 6938, de 31 de agosto de 1981, e tendo em vista o
disposto na Constituição Federal (art. 225), na Constituição Estadual (art. 207) e na Lei Orgânica do
Município de Londrina (CAPÍTULO VI do Título V) - tem por objetivo a garantia da qualidade de vida dos
habitantes do Município, mediante a preservação, melhoria e recuperação dos recursos naturais.

Art. 1º Fica criado o Programa Municipal de Reflorestamento, que consiste em incentivar e orientar o
plantio de eucaliptos ou outras espécies de vegetação arbórea na zona rural do Município.

Art. 1º Fica implantada a Agenda 21 do Município de Londrina, que consiste em um plano de ação
estratégico com a finalidade de promover em escala municipal novo padrão de desenvolvimento,
conciliando métodos de proteção ambiental, justiça social e eficiência econômica com a inserção de novas
posturas diante dos usos dos recursos naturais, a alteração de padrões de consumo e a adoção de
tecnologias mais brandas e limpas que assegurem a manutenção da qualidade do ambiente natural e dos
ciclos da biosfera no âmbito municipal.
Art. 1º Com base nos artigos 23, 30 e 225 da Constituição Federal, no Plano Diretor Participativo do
Município de Londrina, no Estatuto da Cidade e na Legislação Ambiental Federal, Estadual e Municipal,
este Código tem como finalidade regular as ações da Administração Pública e da Coletividade que
garantam proteção, conservação, defesa, melhoria, recuperação e controle do ambiente ecologicamente
equilibrado, e estabelecer normas para a administração, a proteção e o controle do patrimônio ambiental,
da qualidade do ambiente e do desenvolvimento sustentável do Município de Londrina.
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O descumprimento dos preceitos legais em Londrina pode ser inferido a
partir de alguns dados apresentados a seguir. Embora não sejam precisos, pois
advêm da declaração dos próprios proprietários, sem qualquer confrontação com
evidências empíricas, sinalizam minimamente para uma tendência, e isso é
suficiente para uma abordagem qualitativa da problemática.
De acordo com dados do censo agropecuário de 2006, as áreas cobertas
por matas, e que supõe-se tratar de RL e APP somam 16.829 hectares, o que
representa 10,54% da área rural. Desdobrando-se tais dados segundo os estratos
de área, consta que os estabelecimentos considerados minifúndios representam
58,5% do município e abrangem uma área de 6.174 hectares, os pequenos
estabelecimentos representam 24,5%, com uma área ocupada de 16.523 hectares
do município. Os grandes estabelecimentos representam 7,41% e abrangem uma
área de 109.873 hectares do município. Esses dados do censo agropecuário
também mostram a concentração fundiária no município.
Gráfico 5 - Áreas destinadas à APP RL em Londrina- 2006

Fonte: Adaptado pela autora a partir de dados do IBGE (2006)

Conforme se pode observar no gráfico 5, a desigual distribuição fundiária
necessariamente repercute na desigual distribuição florestal dentre os diferentes
estratos de estabelecimentos. Como já mencionado, os dados do censo
agropecuário são autodeclarados, portanto não são exatos, porém nos possibilita
apontar que o desafio da conservação florestal, tal como colocado na legislação,
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embora se apresente como isonômico, não o é para os pequenos, não raro significa
imobilizar uma área muitas vezes indispensável à sobrevivência, ao contrário do que
ocorre com os proprietários de áreas extensas, os que efetivamente se furtam ao
princípio basilar da propriedade: o cumprimento de sua função social, que não está
restrito ao uso produtivo, mas também ao da conservação.
Os dados do gráfico 5 mostram que juntos os minifúndios e os pequenos
estabelecimentos correspondem a 34,4% das unidades agrícolas do município e
ocupam 14,2% da área rural; em contrapartida, os grandes estabelecimentos, que
correspondem a 3,75% do universo numérico, ocupam 68,8% da área rural. Isso
revela que o passivo ambiental atribuível aos pequenos proprietários é irrisório ante
ao que imputável aos médios e, sobretudo aos grandes proprietários. Portanto, o
mero exercício das escalas nos permite desvelar o engodo que sustentou a
mudança do Código Florestal Brasileiro, nos termos já apontados.
Não obstante, embora aqui se faça um esforço no sentido de desnudar o
discurso de desconhecimento da legislação ambiental como argumento válido para
absolver responsáveis por crimes ambientais, faz-se necessário apontar que uma
parte dos proprietários desconhecem detalhes da legislação, especialmente os
adendos do novo Código Florestal. Por ora, as informações que a maioria dispõe
foram obtidas por meio de jornais, informativos, palestras e conversas entre os
pares, faltando ainda um esforço institucional para tornar público os parâmetros
legais já em vigor.
É imperioso que as mudanças e o inteiro teor do Código Florestal sejam de
domínio, público, pois o descumprimento da Lei não fere apenas o interesse dos
proprietários, seja a curto, médio ou longo prazo, já que a renda da agricultura
depende da estabilidade ambiental fundamentalmente dependente da conservação
florestal. Fere também o direito da sociedade ao ambiente sadio e equilibrado,
conforme determinação constitucional. Por isso, não surpreende a constatação em
campo de que os próprios agricultores dimensionam minimamente os benefícios
advindos da manutenção de Reserva Legal e de Áreas de Preservação Permanente.
Meu funcionário disse a respeito de uma nascente: “a água
aumentou por causa do mato”, mas pra mim não é tão visível (Sr. L.
N., proprietário de 530 hectares no Distrito de Irerê, produtor de
milho, soja e pecuária).
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As minas em período de seca se mantêm (Sr. M. C., proprietário de
62 hectares no Distrito de Lerrovile - pecuarista).
Eu queria ter uns 100 alqueires (240 hectares) só de mata, vejo
muitos animais na reserva (Sr. M. M., proprietário de 33,6 no Distrito
de Heimital, produtor de soja e milho).

Todavia, embora a importância da manutenção da vegetação nativa na
propriedade rural seja reconhecida, a visão de curto prazo, estimulada seja pelo
imperativo da sobrevivência imediata, no caso daqueles que têm áreas insuficientes,
seja pela conveniência rentista, própria da lógica do monopólio fundiário, faz
prevalecer a visão de que as proteções legais são um esbulho, senão vejamos:.
Concordo com a APP, mas acho que a RL poderia ser menor. Acho
que deveria analisar cada situação e realidade do agricultor (Sr. J.
N., proprietário de 230 hectares no Distrito de Guaravera, produtor de
milho, trigo, e laranja).
Em relação à RL depende do que produz, poderia ser mais flexível
(Sr. G., proprietário de 100 hectares no Distrito de Guaravera,
produtor de milho e soja).
Pra quem tem uma área pequena, a RL ocupa uma área que poderia
produzir (Sr. R., proprietário de 14,4 hectares em Lerrovile,
olericultor).
Tenho 15 hectares de RL em uma das propriedades, que se fossem
destinados a produção de soja renderia aproximadamente 1 milhão
de reais (Sr. M., proprietário 170 hectares, sendo 120 hectares no
Distrito de Maravilha e 50 hectares no Distrito de Paiquerê, produtor
de milho e soja).

Tais argumentos estão claramente instituídos sobre a noção de direito
incondicional aos que detêm a propriedade do solo e ignoram o fato de que essas
áreas são fundamentais para a regulação ecossistêmica e mesmo para a
manutenção dos sistemas agropecuários, influenciando diretamente na produção e
conservação da água, da biodiversidade e do solo. Em microescala, são abrigos
para agentes polinizadores, dispersores de sementes e inimigos naturais de pragas.
A polinização é um exemplo de um serviço ecossistêmico para a
produtividade de culturas importantes, a qual depende da conservação da vegetação
nativa.
Os polinizadores podem ser responsáveis por 50% da produção de
soja, de 45 a 75% da produção de melão, 40% da produção de café,
35% da produção de laranja, 88% da produção de caju, 43% da
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produção de algodão e 14% da produção de pêssego. Quanto ao
maracujá, sua produção depende integralmente de agentes
polinizadores bióticos (ABC; SBPC, 2011, p. 14).

Portanto, é evidente que os agricultores desdenham a função da reserva
legal na propriedade rural, mesmo porque o passivo ambiental é socializado,
enquanto a renda imediata é apropriada privadamente.
Faz-se necessário advertir que a APP e a RL possuem funções diferentes. A
APP, seja várzeas, florestas ripárias ou topos de morros, tem como função o
provimento de serviços ambientais, como regularização hidrológica, estabilização de
encostas, abrigo da biodiversidade, entre outros serviços. Já em relação à RL,
mesmo com áreas de pequenos remanescentes de vegetação nativa, a principal
função é diminuir o isolamento dos fragmentos da paisagem.
Um exemplo da importância de áreas destinadas à preservação da
vegetação foi observado na pesquisa de campo, com a incursão nas áreas de matas
em uma propriedade. Trata-se da propriedade do Sr. E. M., um pequeno agricultor
familiar do Distrito da Warta, com 12 hectares (1 módulo fiscal), com uma área
cultivada de 7 hectares. Ali se produz morango, uva, maracujá, milho para o gado,
havendo também uma agroindústria com produção de vinho, licores, geleias e doces
em conservas derivadas das frutas produzidas na propriedade.
Tais produtos são comercializados na própria vinícola 10 e na Feira do
Produtor de Londrina, aos domingos. A comercialização na própria propriedade se
dá em virtude dessa ser atrativa para o turismo rural, sendo uma das propriedades
incluída na Rota do Café, uma proposta institucional que visa o fomento das
atividades turísticas em Londrina.
O agricultor fala com orgulho de suas áreas de mata nativa, inclusive sobre o
aumento de espécies de animais, particularmente alguns pássaros que não via mais,
como o Jacu e o Araçari (espécie de tucano), bem como mamíferos, como o
Tamanduá Mirim. Afirma que em relação aos cultivos, não tem problemas com
pragas e nem com ataques de animais, ou seja, ele associa esse conjunto ao
benefício ambiental proveniente das áreas de matas em APP e RL. A figura a seguir
ilustra o fragmento vegetal associado à APP da propriedade.

10

Vinícola Casa Muller.
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Figura 3 ‒ Área de Preservação Permanente

Curso d’ água com vegetação preservada em pequena propriedade no Distrito de Warta
Fonte: Da própria autora (2013).

A propriedade em questão possui 50 metros de vegetação preservada nas
margens do corpo d’água e 3 hectares destinados à Reserva Legal com vegetação
nativa. Segundo o relato do agricultor:
Não tem que desmatar, tem que ter o manejo correto do solo,
desenvolver técnicas para produzir mais numa área menor. No Brasil
o que precisa é investir na educação eu não terminei o 1ºgrau, mas
busquei e busco informações para eu melhorar a produção. Pratico o
pousio associado à rotação de terra com plantas que enriquecem o
solo e sistema de gotejamento com eficiência.

A figura 4, a seguir, permite inferir sobre o manejo sustentável do solo
mencionado, em que se alterna pousio e na figura 5 o cultivo de morangos,
adjacentes à vegetação da Reserva Legal.
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Figura 4 ‒ Manejo sustentável

Área de pequena propriedade em pousio com manejo sustentável no Distrito de Warta.
Fonte: Da própria autora (2013).

Figura 5 ‒ Plantio de morangos em pequena propriedade no Distrito de Warta

Plantio sustentável de morangos adjacente à área de reserva legal.
Fonte: Da própria autora (2013)
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Figura 6 ‒ Cultivo de maracujá em pequena propriedade no Distrito de Warta

Cultivo sustentável de maracujá adjacente à área de reserva legal.
Fonte: Autora (2013).

Figura 7 ‒ Reserva Legal em pequena propriedade no Distrito de Warta

Caminho de acesso à pequena propriedade.
Fonte: Da própria autora (2013).

Segundo os parâmetros exarados da legislação atual (Lei 12.651/2012), a
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propriedade mencionada, por ter um módulo fiscal (12 hectares), tem área de
vegetação excedente, pois o art. 67 permite a “isenção” de recuperação para
reservas legais desmatadas até 22 de julho de 2008 em imóveis com até 4 (quatro)
módulos fiscais. Esse artigo gera uma concorrência desleal entre o agricultor que
preservou e o que degradou, pois o que cumpriu a Lei recuperou, demarcou e
averbou sua reserva legal, tendo um duplo ônus: um pretérito, de gastos monetários
para implantá-la e um perpétuo, a diminuição de área produtiva.
Já o agricultor que degradou e não cumpriu a Lei até a data estabelecida
usufruiu indevidamente da área que não poderia ter outro fim senão a conservação
aumentou a produção, e agora não só manterá esse patamar, como se beneficiará
da escusa ao ônus da recuperação dessas áreas.
Acredito que as mudanças ocorridas no Código Florestal vão gerar
mais pressão ao meio ambiente, muita gente não vai cumprir a
legislação (Sr. E. M.).

Tais mudanças acabam gerando um sentimento de decepção no agricultor
que está legalizado. Considerando o artigo 67 da legislação e que as propriedades
com área até 4 (quatro) módulos fiscais correspondem a 86,4% dos imóveis do
município de Londrina, a difícil aferição e prova da data do desmatamento gera a
nulidade do preceito de Reserva Legal em sua plenitude.
No estudo de campo foi visitado o minifúndio da Sra. M., com 8,4 hectares,
dessa área, 4,8 hectares são utilizados para o cultivo de café, grãos (trigo) e granja
para a engorda de frangos. Paradoxalmente ela afirma ter uma área suficiente para
sobreviver.
A propriedade da Sra M. não possui Reserva Legal, mas tem área de
preservação permanente com 15 (quinze) metros de largura. Como de acordo com a
nova legislação, trata-se de área consolidada e menor que 1 (um) módulo fiscal,
caso tivesse sido desmatada, ali seria obrigatório recuperar apenas 5 (cinco) metros
nas margens do curso d’ água, não recaindo a obrigatoriedade de implantação ou
recuperação de Reserva Legal.
Enfim, trata-se de uma propriedade com crédito em termos de conservação,
segundo as condições da nova Lei. A figura mostra a área em questão, com
destaque para o predomínio de espécies de árvores nativas, e ao fundo o curso
d'água correspondente a um córrego.
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Figura 8 ‒ Área de Preservação Permanente em pequena propriedade

Curso d’ água de área de preservação permanente em pequena propriedade.
Fonte: Da própria autora (2013).

Figura 9 ‒ Estrutura para criação de aves

Estrutura para criação aves localizada na região sul do município de Londrina.
Fonte: Da própria autora (2013).
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Nessa propriedade, a composição familiar explica a decisão da Sra. M. de
arrendar para terceiros uma área de 1,2 hectares para cultivo de grãos (trigo), tendo
na granja de frango a principal Fonte de renda.
A percepção de que a área é suficiente para sobreviver advém da
possibilidade de desenvolver a atividade integrada à agricultura de contrato, no caso
da criação de frango, e o arrendamento, fato já observado por Paulino (2012, p.
351), ao constatar que “diante da pouca terra, a regra é a diversificação”.
Essa sustentabilidade forjada na adversidade da terra escassa, no entanto,
não é regra, o que se confirma exatamente na propriedade vizinha, em que a
pastagem termina no curso d’água, sem qualquer área de preservação permanente.
Há, nesse caso, o franco descumprimento da legislação, mesmo com as benesses
da mudança recente, pois as APPs são obrigatórias em todas as propriedades, a
despeito das burlas e atenuações possíveis.
Figura 10 ‒ Margem de curso d’água sem vegetação preservada.

Margem de curso d’água em propriedade vizinha à pequena propriedade visitada
sem mata ciliar e com prática extensiva de criação de animai.
Fonte: Da própria autora (2013).

No lado oposto desse curso d’ água, a margem com vegetação corresponde
à área de preservação permanente localizada na propriedade da Sra. M., como se
pode ver na figura a seguir.
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É importante destacar que nas propriedades rurais as APPs são obrigatórias
e variam segundo características geográficas, como a presença de nascentes,
cursos d’ água e terrenos com declividade superior a 45º. Já a RL é uma regra legal
e, embora flexibilizada desde a mudança do Código Florestal, constitui um
importante complemento às APPs no que tange à recarga de mananciais e na
conservação da biodiversidade.
Figura 11 ‒ Área de Preservação Permanente em pequena propriedade.

Área destinada à preservação permanente em pequena propriedade.
Fonte: Da própria autora (2013).

Nas áreas rurais denominadas consolidadas até 22 de julho de 2008, os
artigos 61-A a 65 B da lei atual 12.651/12 definem os critérios para a recuperação
dessas áreas, e mesmo mantidas as metragens de APP da Lei 4.771/65, as
mudanças para a medição poderão gerar redução dessas áreas protegidas, pois se
considera o tamanho do imóvel rural em módulos fiscais e as áreas consolidadas.
O módulo fiscal, unidade de medida agrária criada pela Lei 6.746/79 para
fins de cálculo do Imposto Territorial Rural (ITR), pode variar de 5 (cinco) a 110
(cento e dez) hectares e nunca havia sido utilizado como parâmetro na legislação
ambiental, e não poderia sê-lo, porque a primeira é uma variável de ordem
econômica, à qual não se subordina a natureza, logo as necessidades de
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conservação. Faz-se necessário considerar os aspectos naturais em que estão
inseridas, para que haja parâmetros para um planejamento de manejo sustentável
dos bens ambientais.
O parágrafo único do artigo 3º equipara qualquer propriedade com até 4
(quatro) módulos fiscais à pequena posse ou propriedade familiar. Esse critério não
levou em consideração a condição social do agricultor, nem o possível
desmembramento da propriedade.
[...] A utilização do módulo fiscal como parâmetro de tratamento
diferenciado para recuperação de Áreas de Preservação Permanente
e Reserva Legal causará uma enorme insegurança jurídica, pois a
política ambiental brasileira ficará condicionada a um ato normativo
infralegal do Presidente do INCRA. Não há disposições claras sobre
os casos de alteração superveniente do tamanho dos módulos fiscais
ou de desmembramento de propriedades rurais (ELLOVITCH;
VALERA, 2013, p. 5).

Sendo assim, a APP e a RL, tal qual definidas na Lei, não cumprirão sua
verdadeira função ecológica, gerando uma falsa expectativa de recuperação da
qualidade ambiental, que não tem como se dar na prática.
Como previsto no Estatuto da Terra (1964) e, posteriormente, na
Constituição de 1988, a propriedade da terra está condicionada ao cumprimento da
função social. Contudo, de acordo com Marés (2003), a dubiedade do texto
constitucional, produto do lobby do latifúndio na constituinte, se revela no artigo 185,
segundo o qual uma propriedade rural tem que produzir riqueza e dar lucro, sendo
isenta de desapropriação ou qualquer restrição legal, mesmo se não exercer sua
função social, já que outros parâmetros são solidariamente definidores dessa
condição.
Enfim, isso atenta ao uso e aproveitamento isento das práticas ilegais como
posse de áreas de terra, como reserva de valor e especulação (FRANÇA; SAUER,
2012, p. 312b). Marés (2003, p. 152) também compactua com essa ideia, afirmando
que não é razoável restringir o uso da terra somente ao grau de utilização, pois seu
“uso não pode ser no sentido de esgotar a possibilidade de renovar a vida, de
transformá-la a ponto de esterilizá-la, isto é, o uso está condicionado à manutenção
da biodiversidade”.
A proteção ao meio ambiente, segundo os princípios jurídicos consagrados
na Constituição de 1988 acabou por ser tratada de modo a comportar manobras

143

criminosas ao gosto das conveniências dos proprietários, malgrado a assertiva de
que a função social da terra está vinculada ao uso adequado e racional, conforme o
previsto no artigo 186 inciso I.
Afora o já considerado anteriormente sobre a Lei 12.651/12, no que se refere
à função social da terra um dos pontos que a coloca em risco é a instituição do
Cadastro Ambiental Rural (CAR), o qual rompe com o sistema anterior, que obrigava
a averbação da RL em cartório, exigência que acabou por ser revogada.
A destruição de todo o arcabouço jurídico-ambiental foi mais além: em 1999,
por meio do Decreto nº 387/99,11 foi criado no estado do Paraná o Sistema de
Manutenção, Recuperação e Proteção da Reserva Florestal Legal e Áreas de
Preservação Permanente (SISLEG), sistema de gerenciamento cujo objetivo era
facilitar aos proprietários rurais o cumprimento das exigências legais estabelecidas
pelo Código Florestal e averbar nas matrículas, as áreas de Reservas Legais e
APPs das propriedades (PARANÁ, 2013). Este decreto trazia em seu artigo 18 o
seguinte dispositivo:
[...] A reserva florestal legal deverá ser averbada à matrícula do
imóvel, ou, no caso de mais de uma matrícula, nos Cartórios de
Registro de Imóveis respectivos, com confrontação de averbações
(PARANÁ, 2013).

Porém, ato contínuo à promulgação do Novo Código Florestal Brasileiro, ele
foi revogado. O Decreto nº 8.680, de 06 de agosto de 2013, institui o Sistema de
Cadastro Ambiental Rural do Estado do Paraná (SICAR-PR) e que, consoante à Lei
12.651/12, desobriga a averbação da Reserva Legal no registro do imóvel,
revogando o artigo 167, II, 22, e o artigo 169, I da Lei nº 6.015/73 12 (Lei de Registros
Públicos).
A base de dados do SISLEG foi um dos parâmetros utilizados nesta
pesquisa para conhecer a situação legal das propriedades no contexto em que ainda
vigia os parâmetros protetivos parcialmente revogados por força da mudança da Lei
federal. Dos dados obtidos junto ao Instituto Ambiental do Paraná (IAP), extraídos do
11

Ver Decreto 387/99 de criação do SISLEG. Disponível em:
<http://www.iap.pr.gov.br/arquivos/File/Legislacao_ambiental/Legislacao_estadual/DECRETOS/DEC
RETO_ESTADUAL_387_1999.pdf>. Acesso em: 03 nov. 2013.
12
Ver Lei nº 6.015 de 31 de dezembro de 1973. Dispõe sobre os registros públicos e dá outras
providências. Disponível em:
<http://www.aracaju.se.gov.br/userfiles/emurb/licenciamento_de_Obras/leis_federais_estaduais/Lei_
Federal_6015_73.pdf>. Acesso em: 03 nov. 2013.

144

SISLEG em 16 de julho de 2013, verificou-se que do total de 4.084 imóveis rurais do
município, havia 1.819 propriedades registradas com o termo de compromisso no
SISLEG. Para efeito de dimensionamento da compatibilização dos imóveis rurais à
legislação, bem como dos percentuais de áreas conservadas sob a forma de RL e
APP em Londrina, desse total foram excluídos 96 registros inativos, referentes a
imóveis rurais desmembrados ou agregados com nova matrícula, restando pois
somente 1.723 imóveis aos quais se pode afiançar alguma adequação à legislação
ambiental.
No gráfico 6, a seguir, apenas foram considerados esses imóveis que,
conforme dito, correspondem a apenas 42,2% dos existentes no município segundo
o cadastro de imóveis do INCRA. Discrimina-se, no gráfico, o número e a área dos
imóveis rurais legalizados junto ao SISLEG, área de RL e APP existente nas
respectivas propriedades segundo o registrado no sistema. Esses dados foram
agrupados em minifúndios (propriedades com áreas inferiores a 1 módulo fiscal), em
pequenas propriedades (até 4 módulos fiscais), médias propriedades (de 4 a 15
módulos) e grande propriedade (acima de 15 módulos)
Gráfico 6 ‒ Situação ambiental dos imóveis cadastrados no SISLEG/PR

Fonte: Adaptado pela autora a partir de dados do IAP/SISLEG (2013).

Até o mês de julho de 2013, constava no SISLEG 1.128 minifúdios com o
termo de compromisso de manutenção, recuperação de RL e APP e áreas
averbadas. Conforme se poderá observar no gráfico 7, isso representa 60,1% dos
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minifúndios do município, o que nos dá indicativos de que embora seja entre essa
categoria de agricultores que se verifica a mais expressiva adesão ao SISLEG, a
área conservada sob a forma de RL nos minifúndios é muito pequena,
correspondendo a tão somente 3,3% da área respectivamente ocupada, logo muito
aquém dos 20% determinados pela legislação ambiental que vigiu até 2012. Embora
se possa observar que há, dentre esse extrato de agricultores, a conservação de
450 hectares sob a forma de APP, que mais que dobra o percentual de área
florestada, por razões de precisão metodológica optamos por excluir do cômputo, já
que não há um percentual fixo a ser aplicado, dado as diferentes situações e
extensões a serem conservadas em APPs.
Gráfico 7 – Situação regular dos minifúndios.

Fonte: Adaptado pela autora a partir de dados do IAP/SISLEG (2013).

No que se refere às pequenas propriedades, verifica-se que apenas 25,6%
delas estavam cadastradas no SISLEG, sendo que apenas 2,4% da área
correspondente a tal estrato de imóveis se encontrava protegida sob a forma de APP
ou RL. O gráfico 8, a seguir, explicita semelhante descompasso no que se refere à
participação das áreas protegidas no conjunto da área controlada pelos pequenos
proprietário.

146

Gráfico 8 – Situação regular das pequenas propriedades.

Fonte: Adaptado pela autora a partir de dados do IAP/SISLEG (2013).

Com relação às propriedades médias, conforme se pode observar no gráfico
9, a seguir, os percentuais aferidos pouco diferem daqueles referentes às pequenas
propriedades e, conforme dito, a partir desse tamanho de propriedade, deixa de ser
possível invocar o argumento da viabilidade econômica para justificar o
desmatamento em áreas legal e ambientalmente interditáveis. Apenas 29% dos
imóveis médios existentes no município estavam cadastradas no SISLEG, com uma
área regularizada de 3,5%.
Gráfico 9 ‒ Situação regular das médias propriedades.

Fonte: Adaptado pela autora a partir de dados do IAP/SISLEG (2013).

Por último, dentre as grandes propriedades, apenas 35,9% se encontravam
cadastradas no SISLEG e, mais uma vez, com participação ínfima das áreas
protegidas no conjunto territorial a elas pertencente, mais precisamente 3,7%,
conforme o mostra o gráfico 10.
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Gráfico 10 – Situação regular das grandes propriedades.

Fonte: Adaptado pela autora a partir de dados do IAP/SISLEG (2013).

Tal situação evidencia que mesmo com o SISLEG, que foi um instrumento
de gerenciamento para efetivar e facilitar a regularização ambiental, o passivo
ambiental no município obedece a um padrão que independe do tamanho das
propriedades, o que revela a prática generalizada dos crimes ambientais e, mais que
isso, a destituição do argumento de que a mudança do Código Florestal era um
imperativo para salvaguardar a viabilidade econômica das pequenas propriedades.
Conforme dito, os minifúndios do município de Londrina possuem área
média de 5,3 hectares por imóvel e, apesar disso, 60,1% de seus proprietários se
dignaram a atender ao disposto no SISLEG. Em termos médios, tal conduta lhes
significou, segundo o cálculo de área de RL mais as áreas reservadas em APP, a
renúncia ao cultivo de 0,7 hectares por imóvel, o que efetivamente pode ser
comprometedor à existência das famílias que deles vivem, dado que lhes restaram
em média, 4,6 hectares.
No que se refere ao passivo ambiental dentre o conjunto de minifundistas de
Londrina, a dívida em área devida para a estabilidade ambiental, considerando-se
apenas os 20% que deveriam estar em RL, é de 1.674 hectares.
Dentre as pequenas propriedades, que possuem área média de 21,4
hectares, ainda poderia ser legítimo falar em renúncia a um montante de renda
imprescindível à reprodução da família, e nesse caso, verifica-se que a área devida
em RL é de 6.225 hectares. Quanto à médias propriedades, as quais possuem uma
área média de 88 hectares por imóvel, a adequação legal representaria a interdição
de 17,6 hectares, nada que se possa dizer que poderia inviabilizá-las, até porque
permaneceriam disponíveis cerca de 70 hectares por imóvel. Tal categoria de

148

produtores tem um débito de 5.793,8 hectares de áreas florestadas em RL, quase o
mesmo que os pequenos, que tem que sobreviver com um quarto da área que a
estes corresponde.
Por último, as grandes propriedades, que possuem em média 520,7 hectares
por imóvel, por força da legislação deveriam proteger cerca de 104 hectares, e lhes
restaria ainda uma área média correspondente ao que vem permitindo a recriação
de nada menos que 104 minifundistas ou 24 pequenos proprietários, evidência
inequívoca de que não há qualquer risco à sua viabilidade. Contudo, a sua escusa
ao definido legalmente impõe, no mínimo, um risco à sociedade, uma vez que sua
dívida em áreas florestadas que, por princípio constitucional, não lhes pertence para
fins de usufruto, é de 12.988,4 hectares. Considera-se com evidências de sobra nos
conhecimentos acumulados pela ciência que quanto mais forem inviabilizadas as
formas de vida associadas aos ambientes florestados e com água disponível, mais
próxima estará a humanidade de igual destino.
Em suma, se analisarmos o tempo de vigência do SISLEG, que foi de 14
anos, registrou-se uma área de 5.345,56 hectares de vegetação sob a forma de
Reserva Legal em propriedades privadas, o que representa apenas 3,33% do total
da área dos imóveis com um passivo de 16,7% do que deveria haver no campo
londrinense nessa modalidade. Quanto às APPs, cujo registro é de 3.835 hectares,
não é possível dimensionar o percentual em débito, uma vez que essas dependem
das características geográfica de cada imóvel.
Não obstante, o fato de tais dados não estarem discriminados segundo uma
ordem georreferenciada nos impede de fazer uma leitura precisa da situação
ambiental no município, o que pode ser atenuado com os dados a seguir, oriundos
do mapa digital fundiário de Londrina, produzido por Cervi (2011; 2012).

3.2 MALHA FUNDIÁRIA E SITUAÇÃO AMBIENTAL DOS DISTRITOS DE MARAVILHA E SÃO LUIZ

O afunilamento de nossas análises aos Distritos de Maravilha e São Luiz se
deve ao fato de serem os únicos em que há um banco de dados georreferenciados.
Conforme mencionado, isso resultou de um projeto conjunto entre a Secretaria
Municipal de Agricultura e Abastecimento de Londrina (SMAA) e o Laboratório de
Arranjos Territoriais Campo-Cidade (LATEC/UEL) para a elaboração do mapa
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fundiário de Londrina, que teve como base o mapa da Campanha Nacional para
Erradicação do Cancro Cítrico (CANECC).
O Distrito de Maravilha possui uma área rural de 12.399,2 hectares,
distribuídos em 174 imóveis rurais. Os minifúndios totalizam 47 imóveis numa área
de 213,73 hectares, com uma área média de 4,5 hectares por imóvel. Por outro lado,
as grandes propriedades totalizam 18 imóveis, com uma área de 7.135 hectares,
tendo em média 396,3 hectares por propriedade.
No mapa 11, pode-se observar o contraste em termos de tamanho das
propriedades, a maioria delas conserva uma divisão em quadrantes, coerente com a
lógica territorial determinada pelo loteamento realizado pelas companhias de
colonização, embora desmembramentos posteriores por motivos de herança ou
venda da propriedade possam tê-las modificado.
Mapa 11 – Estrutura fundiária do Distrito de Maravilha

Fonte: Cervi (2013).

Os dados georreferenciados sobre a ocupação do solo no Distrito de
Maravilha demonstram que a maior porção territorial é destinada ao uso agrícola,
totalizando 12.154 hectares, majoritariamente distribuídos entre grãos e pastagens,
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devidamente discriminados no quadro 8, a seguir. Os usos não agrícolas,
correspondentes à área urbana, sedes de propriedades, áreas de pesquisa e a
Central de Tratamento de Resíduos (CRT) totalizam 241,53 hectares.
Quadro 8 – Utilização do solo no Distrito de Maravilha (hectares)
Café
Eucalipto
Granja
Laranja
Mata
Mata ciliar
Mata em recuperação
Milho
Olericultura
Pasto
Soja

9,32
395
5,5
61,98
1.057,52
1.277,76
328,24
865,88
65,01
2.403,19
5.687,23

Fonte: Cervi (2012, p. 3).

Diante dos dados do gráfico11, calculamos o efetivo de Reserva Legal do
distrito, totalizando 1.643 hectares, havendo inclusive propriedades compatíveis com
o percentual exigido pela legislação. Discrimina-se a estrutura fundiária com, a área
ocupada por categorias de imóveis e as áreas destinadas à conservação florestal em
áreas de APP e RL correspondentes.
Gráfico 11 – Estrutura fundiária e áreas protegidas do Distrito de Maravilha

Fonte: Adaptado pela autora a partir de dados de Cervi (2012).
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Conforme o gráfico observa-se tanto quanto no município como um todo,
uma estrutura fundiária desigual e concentrada. O passivo florestal está presente
em todas as classificações dos imóveis rurais, o que confirma que a Lei 4.771/65
não foi cumprida. Por sua vez, o Código Florestal atual legalizará os crimes
ambientais pretéritos, pois as áreas que não foram destinadas ou recuperadas por
força da lei foram transformadas em áreas consolidadas.
Embora não se pretenda comunicar uma visão romântica, ao ignorar os
desafios daqueles que tem na terra a Fonte de sua renda direta e tampouco deixar
de reafirmar o fato de que o maior obstáculo a isso não é a legislação ambiental,
mas a monopolização da terra. É ela que explica o fato de cada grande proprietário
ter legado individualmente à Londrina um passivo ambiental médio em RL 95 vezes
maior do que individualmente o fizeram os minifundistas.
Se isso comparece como socialização das perdas, também se manifesta
diretamente nas condições gerais de se viver e produzir no campo, onde o
aviltamento territorial afeta de alguma maneira parte significativa dos agricultores do
município. E justamente de alguns deles se pode colher o testemunho de uma
apropriação generosa para com a terra, expressa na recusa ao sorvimento de tudo
que nela há. O problema é que as áreas de que dispõem não forjam marcas
expressivas na paisagem, porque a escala se impõe, como se pode observar no
mapa 12, a seguir.
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Mapa 12 ‒ Remanescentes florestais em minifúndios do Distrito de Maravilha

Fonte: Cervi (2013).

No caso dos minifúndios do distrito de Maravilha são apenas 12 hectares de
área de reserva legal, tendo estes imóveis uma média de 4,5 hectares por imóvel
como já mencionado. Cumpre salientar que 35 hectares foram subtraídos da área
total dos imóveis classificados como minifúndios, por se tratar de chácaras
destinadas ao lazer (CERVI, 2012).
Quanto às pequenas propriedades, cuja área média é de quase 20 hectares,
alguns fragmentos tomam corpo na representação, como evidenciado no mapa 13, a
seguir.
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Mapa 13 – Remanescentes florestais em pequenas propriedades do Distrito de
Maravilha

Fonte: Cervi (2013).

No mapa 13 observa-se que as áreas de vegetação florestal estão
concentradas em alguns imóveis. Muitos agricultores sobrevivem com o mínimo,
pois num país onde impera a lógica rentista, em que se dispensa o
comprometimento mínimo com a conservação ambiental e nega-se o princípio da
função social da terra, a lógica das cercas somente poderia operar a partir da
possibilidade de dividendos advindos do “acesso gratuito a bens como madeira,
água e solo fértil, entre outros elementos da biodiversidade, mediado pelo trabalho
precarizado.” (PAULINO, p. 46, 2011). Isso é favorecido pela exploração capitalista
da terra, que é comum dentre as médias propriedades, devidamente representadas
no mapa a seguir:
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Mapa 14 – Remanescentes florestais em médias propriedades do Distrito de
Maravilha

Fonte: Cervi (2013).

Enquanto a propriedade capitalista da terra, que remete à terra de negócio,
pode se viabilizar economicamente de duas maneiras, como reserva patrimonial e
de valor, o que nem sempre supõe ocupação produtiva, as médias propriedades em
Londrina tendem ao uso eficiente, em termos monetários. Contudo, para Marés
(2003), o uso intenso e altamente rentável da terra, é o retrato do descumprimento
de sua função social, pois, para preservar a vida e a dignidade de quem vive dela, é
necessário cuidado com o meio ambiente, por meio de deveres do proprietário
imputados pela tradição legal que remonta a séculos e desconhece fronteiras.
Contudo, o novo Código Florestal transfere tal ônus para a sociedade, por meio do
pagamento por serviços ambientais. É importante destacar que essa mudança não
surge do acaso, mas das pautas vitoriosas nos embates de classe, senão vejamos:
"Sou a favor de uma forma de indenização pra quem preserva, acho que a
sociedade tem que pagar pra quem preservar.” (Sr. M, 170 hectares, produtor de
grãos).
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O mapa a seguir representa a melhor expressão territorial do monopólio
fundiário em Londrina, no seio do qual tal assertiva impera, porque essa é a lógica
do negócio agrícola de escala.
Mapa 15 – Remanescentes florestais em grandes propriedades do Distrito de
Maravilha

Fonte: Cervi (2013).

É certo que no seio da lógica do negócio típico das grandes propriedades, a
prática dos crimes ambientais não é generalizável e os dados podem confirmá-lo,
pois no distrito de Maravilha há remanescentes preservados. Esclarecemos,
contudo, que a maior área demarcada no mapa a oeste não corresponde a nenhuma
propriedade privada, mas a um Parque Municipal, o Daisaku Ikeda.
Assim como nas médias propriedades, o uso do solo dentre as grandes se
divide entre o cultivo de grãos (milho, trigo e soja) e as pastagens. Em Maravilha, a
declividade do relevo varia de 4% a 12%, sendo, pois predominantemente suave
ondulado, o que favorece as lavouras mecanizadas. (LONDRINA, 2009, p. 32)
Quanto ao distrito de São Luiz, há 271 imóveis rurais numa área total de
15.516 hectares. Quanto à concentração fundiária, o mesmo padrão se repete, com
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algumas variações. Os minifúndios possuem 7 hectares, em média, as pequenas
propriedades cerca de 19,3 hectares, as médias aproximadamente 112 hectares e
as grandes algo em torno de 463 hectares. O mapa 16, a seguir, representa o
quadro fundiário do distrito.
Mapa 16 – Estrutura fundiária do Distrito de São Luiz

Fonte: Cervi (2013).

A área utilizada para as atividades agrícolas é de 7.181,06 hectares, sendo
que, desse total, 6.174,05 hectares são destinados à lavoura de grãos, 4.345,75
hectares correspondem a pastagens e 3.485,28 hectares estão conservados com
matas. Um melhor detalhamento do uso do solo aparece no quadro 9 , a seguir.
Quadro 9 – Utilização do solo no Distrito de São Luiz (hectares)
Café
Eucalipto
Laranja
Matas em APP e RL *
Milho
Olericultura
Pasto
Soja
Dado atualizado em 2013.
Fonte: Cervi (2011).

536,30
92,80
89,48
3.314,18
751,46
288,43
4.356,75
5.422,59
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De acordo com o quadro, a soja domina em São Luiz, seguida de perto
pelas pastagens. A área florestada sob a forma de APP e RL vem na sequência. O
melhor detalhamento da cobertura florestal segundo a categoria dos imóveis pode
ser visualizada no gráfico 12, a seguir.
Gráfico 12 – Estrutura fundiária e áreas destinadas à APP e RL no Distrito de São Luiz

Fonte: Adaptado pela autora a partir de dados de Cervi (2012).

O mapa com os minifúndios e as pequenas propriedades do distrito mostra
um grau de fracionamento destas duas categorias de imóveis rurais ligeiramnte
superior ao verificado no distrito de Maravilha, como se pode observar na figura 17.
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Mapa 17 ‒ Remanescentes florestais em minifúndios do Distrito de São Luiz

Fonte: Cervi (2013).

Numericamente falando, predominam os imóveis considerados minifúndios
no distrito de São Luiz; a forma como estão desmembrados seguiu a lógica da
divisão do período do café em que a empresa loteadora de terras adotou um modelo
com lotes estreitos e compridos. Quanto às pequenas propriedades, sua distribuição
geográfica e quinhão territorial esta representado no mapa 18, a seguir.
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Mapa 18 – Remanescentes florestais em pequenas propriedades do Distrito de São
Luiz

Fonte: Cervi (2013).

O mapa permite afirmar que as áreas destinadas à APP e RL estão
consolidadas de maneira desigual e o cerco aos agricultores pequenos também.
Embora tenhamos colhido diversos relatos de pequenos policultores se mostrando
satisfeitos com os diminutos sítios, também coletamos evidências contrárias. A
declaração a seguir é contundente nesse sentido: “o agricultor não quer ficar no
campo, com área pequena, desanima”. (Sr. JM, 34 hectares, Distrito de São Luiz)
Este agricultor nos relatou que anos atrás fora olericultor, entretanto devido
aos baixos valores e riscos achou melhor partir para as lavouras de milho e soja, aos
quais destina 26 hectares atualmente.
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Figura 12 – Área de média propriedade no Distrito de São Luiz

Área destinada ao cultivo de grãos e Reserva Legal no segundo plano.
Fonte: Da própria autora (2013).

Esta propriedade, que possui 6,8 hectares florestados, está compatível com
o que determina a legislação ambiental, contudo é uma das que não a tem averbado
na matrícula da propriedade, o que pode indicar imprecisões no quadro do SISLEG,
mas que de forma alguma o invalida, pelo acervo mais geral relativo à situação das
áreas protegidas no campo londrinense.
Já nas médias propriedades a estrutura também é desigual e a vegetação
está concentrada em alguns destes imóveis. A área média dos imóveis desta
categoria é de 111,9 hectares, medida que confirma o argumento de que a remoção
florestal atendeu a demandas que transcendem a necessidade de reprodução do
núcleo familiar segundo a lógica da terra de trabalho.
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Mapa 19 – Remanescentes florestais em médias propriedades do Distrito de
São Luiz

Fonte: Cervi (2013).

As áreas destinadas à conservação florestal estão concentradas em
algumas propriedades, inclusive há algumas sem qualquer presença de vegetação.
Se levarmos em consideração a área total ocupada por estas propriedades, 3.805
hectares, o corresponde a RL é de aproximadamente 761 hectares. Entretanto
existem 441 hectares, ou seja, um passivo florestal de 320 hectares somente dentre
esta categoria de imóveis do distrito em questão. No mapa 20 a seguir, vejamos
como tal situação se apresenta entre as grandes propriedades de São Luiz.
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Mapa 20 – Remanescentes florestais em grandes propriedades do Distrito de São
Luiz

Fonte: Cervi (2013).

Em relação às grandes propriedades, o mapa evidencia presença mais
notável de áreas de florestadas, o que está associado à sua grande fatia territorial
no distrito, mas também a um fator geográfico que interfere decisivamente no
desflorestamento: a possibilidade de mecanização das áreas enquanto no distrito de
Maravilha, que ocupa a porção oeste do município, a declividade do relevo varia de
4% a 12%, em São Luiz a declividade é mais acentuada, contemplando desde 4%
até 24%. As áreas que incorrem nos intervalos superiores, que correspondem ao
relevo ondulado, não são passíveis de mecanização.
A reprodução, nesse trabalho, do mapeamento das áreas florestadas, bem
como da divisão da terra em dois distritos do município de Londrina, teve por
objetivo trazer elementos territoriais que permitam que qualquer abordagem sobre a
questão ambiental, mais precisamente sobre proteção e recomposição florestal,
transcenda o senso comum forjado pelos negociantes da terra, para os quais não foi
suficiente o enriquecimento advindo do usufruto indevido de parte das terras
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interditadas ao uso, mas sob sua guarda por meio dos títulos de propriedade. De
acordo com Paulino (2014), a cláusula que impõe à sociedade o pagamento pelos
serviços ambientais é a mesma que anula na íntegra o Código Florestal Brasileiro,
porque pela primeira vez caberá a uma classe uma parte do fundo público pelo
simples fato de ela cumprir a Lei.
Sendo assim, o pano de fundo da problemática é a questão agrária, razão
pela qual Paulino (2012) afirma serem imperioso adendos legais que culminem em
tratamento igual para os iguais e tratamento distinto para os diferentes, no caso os
minifundistas e pequenos proprietários, a quem é legítimo que haja recomposição de
renda, não a título de serviços ambientais, mas a título de justiça tributária, porque o
que os pune não são as nesgas de florestas obrigatórias, mas a exiguidade da terra
que está cercada em profusão por poucos.De acordo com o Departamento de
Economia Rural (DERAL), vinculado à Secretaria da Agricultura e do Abastecimento
(SEAB/PR), o valor que o produtor paranaense recebeu por saca de 60 Kg de soja
em dezembro de 2013 foi de R$ 66,73, sendo uma média de produtividade de 50
sc/ha com um custo médio de R$ 2.233,23 por hectare. Considerando-se a área
média dos minifúndios, que correspondem a 46% dos imóveis de Londrina e
supondo-se que toda a área respectiva pudesse ter sido ocupada com a lavoura
mencionada, chegar-se ía a um rendimento mensal aproximado de R$ 980,00, renda
claramente insuficiente quando se considera que a maior parte dos trabalhadores
ocupados estão nesse estrato de área. Mesmo as pequenas propriedades, embora
se possa falar de uma situação mais confortavel, identifica-se sérias limitações
monetárias para a renovação de maquinários e instalações produtivas numa
perspectiva de curto prazo.
Nesses casos, é inquestionável o impacto da supressão de áreas para fins
de RL e APP no ganho monetário imediato necessário à reprodução da família. Por
sua vez, simulações similares apontariam para o montante necessário não mais à
sobrevivência, mas à acumulação que médias e grandes propriedades auferem às
expensas do direito coletivo ao ambiente saudavel e equilibrado, que depende das
áreas florestadas por eles retirada. São tais termos que demarcam a questão
agrário-ambiental aqui estudada.
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CAPÍTULO 4 - CONSIDERAÇÕES FINAIS

A questão ambiental se apresenta como um tema a ser amplamente
debatido em todos os segmentos da sociedade, principalmente no que se refere à
apropriação territorial que acaba por culminar em utilização predatória dos bens da
natureza que, por essa razão, se configuram com bem comum.
A pesquisa foi realizada no período em que estavam ocorrendo os debates
que culminaram nas modificações do Código Florestal Brasileiro, portanto ainda não
é possível avaliarmos os resultados de tais mudanças, mesmo porque a legislação
ambiental que estava em vigor era de 1965, e que embora mais progressista foi
desdenhada pelos proprietários tanto quanto pelo Estado.
Para estudar o desafio da conservação florestal no campo londrinense, fezse necessário atentar às dinâmicas territoriais desde a escala nacional à local, pois o
território é uma totalidade com diferentes relações sociais e escalas geográficas
(FERNANDES, 2008). Por isso, a opção em retomar os processos históricos de
apropriação territorial que se deram por meio de pactos de classes privilegiando a
oligarquia, paralelamente à interdição do acesso a terra pelos camponeses.
No período colonial, o ordenamento territorial brasileiro foi baseado na
exploração econômica dos bens naturais regida pelo sistema das sesmarias,
segundo o qual a terra estava rigidamente protegida por um sistema de concessões
excludente. No Brasil, as “sesmarias geraram terras de especulação do poder local,
e originou uma estrutura fundiária assentada no latifúndio, injusta e opressiva”,
dando à terra a qualidade de propriedade privada com todas as implicações jurídicas
Marés (2003, p. 63), reafirmadas por meios das Ordenações Afonsinas, Manuelinas
e Filipinas, as quais garantiam o monopólio da Coroa em decidir quem iria usufruir
das terras e florestas, e isso até a Independência, em 1822.
Posteriormente instaurou-se um hiato legal que fez proliferar as posses
camponesas e a disposição oligárquica em manter o cerco indispensável à
exploração do trabalho, o que se alcançou com a Lei de Terras de 1850. Essa Lei
instituiu um bloqueio fundiário, forçando os camponeses sem poder de compra a se
constituírem em mão de obra para as fazendas, e é neste contexto que a terra é
transformada em mercadoria (MARTINS, 1990). Foi no conjunto dessa Lei que
grandes extensões de terras apropriadas indevidamente foram legalizadas, o que
constituiu o maior obstáculo à democratização da propriedade no país.
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É importante destacar que as Ordenações do Reino que precederam a Lei
de Terras não tinham objetivos ambientais ou conservacionistas, pelo contrário,
visava total controle sobre a exploração e exportação da madeira, uma atividade
lucrativa à Coroa. Por sua vez, a mencionada Lei tinha por objetivo prevenir as
ocupações por aqueles que não pudessem comprar a terra. Com o fim da
escravidão em 1888, a renda capitalizada materializada no escravo foi transferida
para a terra, o que contribuiu para o fortalecimento do monopólio fundiário. Aí se
instaura o caráter de reserva patrimonial, posto que o proprietário se aproprie de
uma parte da mais valia social, pois “mesmo que não ponha sua terra pra trabalhar,
ainda assim lhe dará o direito de se apropriar de uma parte da riqueza socialmente
produzida” (MARTINS, 1986, p. 166). Como mostra o autor, a terra concentrada não
aumenta a capacidade de produção nem a de exploração do trabalho, mas sim a
capacidade de auferir mais valia social somente pelo fato de ser proprietário privado.
Mesmo com a Proclamação da República, o Estado não inovou seus
instrumentos jurídicos na Constituição de 1891, e as terras devolutas foram
entregues justamente às oligarquias locais de cada província, dando-lhes autonomia
para a sua distribuição, juntamente com o direito ilimitado de propriedade. Foi isso
que reservou às florestas um destino inverso ao da preservação.
Vários alvarás, decretos e leis foram elaborados designando penalidades
àqueles que de alguma forma ocupassem uma área e a devastassem por meio do
corte raso das árvores ou queimadas. Porém nenhum deles produziu efeito prático,
pois convergiam com as forças conservadoras que davam o tom da política e
controlavam o Estado, com vistas à perpetuação da lógica oligárquica, em si
predatória e antidemocrática.
No Paraná a apropriação da terra foi coerente com o que se passava no
país, sendo possível identificar três estratégias: 1) a adaptação da lei segundo os
interesses da elite fundiária; 2) o processo de privatizações das terras públicas; e 3)
a violência no campo por meios de conflitos (SILVA, 2008).
O monopólio fundiário no Paraná foi erigido com base na grilagem da terra,
pois ficou a cargo dos grileiros o procedimento relativo à legitimação da posse da
terra (PAULINO, 2003). Por meio dessa prática ilegal, até hoje se define o destino
das terras devolutas no país. O que mudou foram as roupagens e estratégias de
regularização fundiária: ao invés de documentos falsos envelhecidos, hoje são
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expedientes válidos as falsas procurações, as mudanças de leis e a corrupção
daqueles que deveriam lutar contra essa prática (OLIVEIRA, 2009).
Mesmo o Estado do Paraná sendo pioneiro na edição do primeiro Código
Florestal Estadual, com o objetivo de conservar as Araucárias, a prevalência do
conceito liberal do direito de propriedade absoluto falou mais alto, até porque ter
uma legislação que limite o uso das terras seria para os detentores de grandes áreas
um bloqueio ao seu enriquecimento rápido, o que nos permite afirmar que o pacto de
poder entre Estado e grandes proprietários foi e é o que inviabiliza a aplicação das
leis ambientais.
As florestas paranaenses foram sucumbindo ao ritmo da expansão
econômica, associado às atividades de exploração da erva-mate e da madeira, na
dinâmica de abertura de áreas para a cultura do café, o que resultou numa cobertura
florestal atualmente estimada em 10% do que existia originalmente. O Código
Florestal de 1934 foi a primeira legislação a normatizar em escala nacional o uso das
florestas e a considerá-las um bem de interesse social. Posteriormente, passou a
vigorar a Lei 4.771/65, que estabeleceu a Reserva Legal e a Área de Preservação
Permanente, ou seja, desvinculou a vegetação nativa do direito ilimitado de
propriedade, porém o Estado não privilegiou a criação de mecanismos de
fiscalização e punição para a efetivação da lei. Daí que a função social da terra
prosseguiu como elemento de retórica, logo não é a ausência, mas a inobservância
da Lei que justifica o atual cenário de devastação no país.
A Constituição de 1988 em seu artigo 186 contemplou a função social da
terra em três requisitos que impõem o uso racional e adequado, a preservação do
meio ambiente e a observância da legislação trabalhista. Contudo, segundo Marés
(2003) entra em contradição ao referendar o termo “terra produtiva”, no artigo 185
inciso II, pois mesmo se a propriedade é produtiva, não pode ser desapropriada para
fins de reforma agrária, adendo que preservou a estrutura do latifúndio no país.
Diante de tal estrutura fundiária, consolidada historicamente, fica evidente o
enriquecendo de uma parcela de agricultores generosamente aquinhoados por terra
e, consequentemente, por acesso gratuito aos bens ambientais. A isso não se
confrontou mesmo com a edição de leis e medidas provisórias complementares ao
Código Florestal de 1965, referentes à averbação da reserva legal na matrícula da
propriedade, a definição de parâmetros para a área de preservação permanente, a
Lei de Crimes Ambientais de 1998 e o Decreto 7.029/2009, denominado Programa
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Mais Ambiente, referente à liberação de financiamentos por meio de comprovação
de averbação de reserva legal. O desfecho viria com a discussão da lei 4.771/65,
considerada um obstáculo ao desenvolvimento do agronegócio no país.
Ao estudar os dados, observou-se que o passivo florestal está presente em
todos os estratos de estabelecimentos e tem sido legado graças ao monopólio da
terra, que interdita o controle social sobre o que se constitui em bem comum. Para
compreender como isso se apresenta no município de Londrina, foi necessário
retomar o ordenamento territorial primário ao povoamento, o qual foi organizado por
meio de políticas em que o Estado se isentou de realizar uma distribuição justa das
terras devolutas do estado, em favor da concessão a uma empresa loteadora
privada. O projeto acabou por contemplar uma malha fundiária menos concentrada,
mas não resultou de ideais progressistas de desenvolvimento social, pelo contrário,
o maior número de lotes ampliava o número de compradores, consequentemente os
lucros imobiliários (PAULINO, 2012).
Não obstante, nos contratos firmados com a empresa CMNP, nacionalizada
na década de 1940, era designado que o comprador preservasse em sua
propriedade 10% de vegetação nativa, ou seja, alí fora estipulado um limite mínimo e
contraditório, pois já vigorava no país o Código Florestal de 1934, que estipulava
25% de vegetação preservada. Nessa ocasião, as matas totalizavam 105.586
hectares no município de Londrina IPEADATA (2013), das quais restariam 16.829
hectares, segundo declaração dos proprietários ao Censo Agropecuário, ou 3
835,10 hectares em APP e 5.345,56 hectares em reserva legal conforme o que foi
declarado para fins de registro no SISLEG.
A violenta redução das áreas florestas já se revela nas décadas de 1950 a
1970, momento em que foi dada à agricultura a função de fornecedora de capitais
para subsidiar a indústria. O Estado atuou por meio de uma política pública de
créditos subsidiados destinados à substituição de culturas de exportação, a qual não
incluiu os pequenos proprietários produtores de alimentos básicos.
Com a erradicação do café e a incorporação de ciência e tecnologia no
campo, o uso do solo em Londrina foi destinado, em sua maior parte, às pastagens
e lavouras temporárias. No período de 1970 a 1985, as áreas de matas já estavam
resumidas em 14.180 hectares. Uma evidência no falseamento das declarações
prestadas ao Censo seriam observadas no censo agropecuário seguinte (1995/96),
em que foi registrado um acréscimo de 13.044 hectares, ou 92% a mais de áreas
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destinadas às florestas, totalizando 27.225 hectares de área destinada APP e RL.
Menos que uma remota possibilidade de ter havido recomposição florestal, tal
divergência somente se explica pelo contexto de recrudescimento das leis
ambientais no país, ao que os proprietários responderam com a fraude nos dados
relativos à situação ambiental em seus estabelecimentos.
Por sua vez, os dados do censo agropecuário de 2006 revelaram em 10
anos um decréscimo de 7.310 hectares, que certamente não correspondem a abate
florestal no município, inclusive em vista do maior rigor da fiscalização no período.
Em suma, a obrigação da averbação da RL na matrícula do imóvel foi um
instrumento comprobatório da existência ou do compromisso que tais áreas
protegidas seriam efetivamente destinadas à conservação da vegetação, por isso a
variação significativa dos dados entre os censos de 1996 e 2006.
As nuances dessa situação puderam ser identificadas no estudo empírico do
campo realizado, momento que nos mostrou como duas lógicas operam no campo,
uma relativa ao desafio da recriação em pouca terra, em que seus detentores são
modestos ao dimensionar o que seria uma área necessária para sobreviver no
campo.
Quanto aos médios e grandes agricultores produtores de commodities, o
conceito de conservação é suplantado pela lógica produtiva de escala, que não tem
limites senão aqueles dados pelo mercado sempre em expansão. Ao opinarem
sobre a mudança dos critérios das áreas de preservação permanente e efetividade
de reserva legal do Código Florestal, não raro julgam como benefício a diminuição
das metragens de APP e a isenção da consolidação de áreas de Reserva Legal.
São esses mesmos proprietários que distribuídos em 553 imóveis rurais médios e
grandes, detêm uma área de 114.763 hectares, o que representa 71,6% da área
rural do município de Londrina. Eles certamente possuem área suficiente para auferir
renda e preservar a vegetação simultaneamente, no entanto não demonstram
qualquer disposição em fazê-lo.
No outro extremo, estão os minifúndios e os pequenos imóveis, que ocupam
45.371 hectares, distribuídos entre 3.531 imóveis cadastrados no INCRA (2013), o
que representa 28,3% da área rural do município estudado e 86,4% dos imóveis.
Conclui-se que a estrutura fundiária concentrada em Londrina, ao invés de
deter a devastação florestal em nome da viabilidade econômica, já que todo imóvel
requer área mínima para prover renda à família, a favorece, uma vez que as
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estruturas de poder anulam o preceito da função social da terra. Essa situação ficou
confirmada por meio dos dados de áreas de preservação permanente e de reserva
legal cadastrados no SISLEG, confrontados com os dados fundiários do INCRA
(2013), agrupados em módulos fiscais. Em termos de áreas destinadas à
conservação florestal, o passivo florestal se faz presente em todos os estratos de
propriedades.
Embora o argumento de que os pequenos agricultores seriam beneficiados
com a isenção da reserva legal na atual legislação, o que ficou demonstrado é que a
adesão do compromisso e efetivação da reserva legal foi mais expressiva entre os
proprietários de minifúndios, que representam 60,1% dos imóveis cadastrados no
SISLEG.
Por mais que haja um elemento de proporcionalidade a ser considerado, o
fato é que o passivo ambiental se concentra nas médias e grandes propriedades,
cujo débito totaliza 18.782 hectares, área que deveria e não foi destinada à
conservação florestal, conforme a legislação. Os dados georreferenciados revelaram
lógica idêntica, tendo sido possível observar índices parecidos de passivo ambiental.
No distrito de Maravilha, as médias e grandes propriedades tem um débito de 597
hectares de reserva legal, valor praticamente três vezes maior que o dos minifúndios
e pequenas propriedades, que totalizam um déficit de 200 hectares.
Quanto ao distrito de São Luiz, observou-se que o maior passivo ambiental
concentra-se nas médias propriedades, com um débito de 320 hectares, e nesse
distrito há um fator geográfico que contribui para a redução do déficit florestal, a
declividade acentuada. O distrito de Maravilha possui áreas com declividade que
favorecem a mecanização, que variam de 4% a 12%, sendo que em São Luiz a
declividade vai desde 4% até 24%. A isso se associa maior ocorrência de florestas.
Com a flexibilização dos parâmetros da legislação ambiental, a situação
florestal do município poderá ser afetada profundamente nas áreas consolidadas até
o ano de 2008, pois ameaça a existência de APP e pode estimular a subtração de
áreas que deveriam ser destinadas à RL.
Diante da problemática aqui investigada, ficou evidenciada a lógica que
prevalece em nome do desenvolvimento, desde a escala nacional a municipal. Por
isso,a recente mudança da legislação ambiental torna necessário estudos mais
aprofundados em relação à fiscalização e ao controle dos novos parâmetros do
estabelecido pela Lei 12.651/12, que instaura o Cadastro Ambiental Rural,
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instrumento que desvincula a reserva legal da obrigatoriedade jurídica na matrícula
das escrituras das propriedades e gera assimetria legal, penalizando exatamente os
agricultores cumpridores da lei.
Nesse sentido, seria oportuno uma especial atenção à Lei Municipal 10.911,
de abril de 2010, que é uma alternativa de pagamento por serviços ambientais. Ao
tratar da implantação do Programa Oasis13, determina que o ICMS Ecológico do
município seja destinado à remuneração e complementação da renda dos
agricultores que preservam as nascentes. Porém, é necessário aprofundar as
análises sobre a viabilidade deste projeto, para que não seja mais um meio de
beneficiar aqueles que já têm área suficiente para produzir e conservar
simultaneamente, portanto, faz-se necessária a conscientização de toda a sociedade
por meio de uma educação ambiental e mecanismos de regulação desvinculados de
princípios reducionistas economicistas (LEFF, 2002).
Conclui-se que todo o arcabouço legal, com destaque para os atualmente
em vigor, não tiveram como objetivo central a conservação, mas sim a manutenção
do direito de propriedade em prejuízo do cumprimento da função social da terra que,
nestes termos, impõe a obrigação inalienável do proprietário à conservação florestal,
a título de salvaguarda do direito coletivo à qualidade ambiental. Depreende-se que
a sua progressiva vulnerabilização resulta do monopólio fundiário, devendo ser
construídas estratégias coletivas para o devido enfrentamento, sob pena de
degradação irreversível do ambiente do qual depende toda forma de vida.

13

Ver Lei 10.911/2010 sobre o Programa Oasis. Disponível em: <https://www.leismunicipais.com.br/a/
pr/l/londrina/lei-ordinaria/2010/1091/10911/lei-ordinaria-n-10911-2010-dispoe-sobre-a-implantacaodo-programa-oasis-no-municipio-de-londrina-e-da-outrasprovidencias-2010-04-29.html> Acesso em:
20 fev. 2014.
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APÊNDICE A - QUESTIONÁRIO

1. Informações sobre o agricultor e o imóvel rural.

1.1 Idade

1.2 Membros da família

1.3 Onde mora? Campo ( ) Cidade ( )

1.4 Condição do agricultor: ( ) proprietário ( ) arrendatário ( ) outros

1.5 Possui mais que uma propriedade no município de Londrina?

1.6 Qual a área total da propriedade?

1.7 Qual a área cultivada?

1.8 A propriedade possui Reserva Legal?

1.9 A propriedade possui Áreas de Preservação Permanente?

1.10 Qual seria a área ideal para um proprietário obter renda suficiente para viver
somente da atividade agropecuária?

2. Informações ambientais do imóvel rural.

2.1 Tem tido algum problema com ataque de animais e/ou aves na lavora? Há
quanto tempo? Qual a quebra na produção? Adota alguma medida para minimizar o
problema?

2.2 Nos últimos anos têm aparecido animais ou aves da fauna local? Quais?
2.3 Tem havido algum benefício ambiental ou econômico por manter as áreas
protegidas com vegetação?
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2.4 O senhor (a) considera as áreas protegidas (APP e RL) importantes? Por quê?

3. Informações sobre a legislação ambiental.

3.1 O senhor (a) acha que as leis ambientais são rigorosas? Por quê?

3.2 A mudança do Código Florestal é suficiente para melhorar a situação do
agricultor?

3.3 O senhor (a) acha que o Código Florestal vai ser aplicado para todos os
agricultores do município?

3.4 Quais informações o senhor (a) obteve sobre as mudanças do Código Florestal?

3.5 Por quais meios obteve informações sobres as mudanças do Código Florestal?
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ANEXO A - ESCRITURA
NORTE DO PARANÁ

DE COMPRA DE LOTE DE TERRA

COMPANHIA MELHORAMENTOS
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Acervo pessoal de Cláudia Chies.

