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RESUMO
A ocupação antrópica no estado de Sergipe desencadeou um processo de devastação
como erosão, deslizamentos, assoreamento de cursos d‘água, perda de fertilidade do
solo, dentre outros em dois biomas no estado: a Caatinga e a Mata Atlântica. Uma
forma de evitar esses problemas está no cumprimento da função socioambiental da
propriedade rural, determinada pela Constituição Federal de 1988 e orientada pela Lei
4.771/1965. Por meio desta lei, o proprietário rural realiza a conservação ambiental de
sua propriedade rural quando esta possui a Área de Reserva Legal (RL), que é um
Instrumento Normativo Florestal, averbada e bem constituída. Neste sentido, este
trabalho teve como objetivo realizar uma análise das averbações de RL por meio da
coleta dos dados (processos de averbação) nos órgãos públicos ambientais federais e
estaduais de Sergipe responsáveis por esta incumbência, como também a realização de
entrevistas com os técnicos destes órgãos. Os dados foram analisados em tabelas
sistematizadas por tamanho de propriedade rural, território e bioma. Entre os anos de
1980 e 2011 foram averbadas as Reservas Legais de 714 propriedades rurais o que
representa apenas 0,7% do total de imóveis rurais e 2,1% do total da área do estado. A
maior parte destas averbações encontram-se nos Territórios Sul e Alto Sertão Sergipano
e no Bioma Mata Atlântica. Além dos baixos valores encontrados, os órgãos ambientais
não apresentam programas de monitoramento. O que pode ter contribuído para este
cenário foram a falta tanto de estrutura quanto de funcionários nos órgãos públicos,
como também a ausência de uma política de divulgação, esclarecimento e incentivo ao
proprietário rural sobre a averbação da RL de sua propriedade e a ausência de uma
política efetiva de regularização fundiária no estado. Dessa forma, essa realidade em
Sergipe quanto às averbações de RL mostra a fragilidade da gestão florestal no estado.
Palavras-chave: Código florestal, Gestão florestal e Meio ambiente.
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ABSTRACT
The anthropic occupation in Sergipe State triggered a process of devastation as erosion,
landslides, silting of watercourses, loss of soil fertility, among other of the two biomes
in the State: the Caatinga and Atlantic forests. One way of avoiding these problems is in
compliance with the social-environmental function of rural property, determined by the
Federal Constitution of 1988 and guided by Law 4,771/1965. Through this law, the
landowner performs environmental conservation of his rural property when it has the
area of Legal Reserves (RL) – a Forest Normative Instrument – recorded and well
established Forestry. In this sense, this research aimed to carry out an analysis of the
filing of RL through the collection of data (annotation processes) in State and federal
environmental agencies of Sergipe that are responsibles for this task as well as
conducting interviews practitioners of these organs. The data were analyzed in
systematized tables according to size of rural property, territory and biome. Between
1980 and 2011 were made Legal Reservations of 714 rural properties, representing only
0.7% of the total of rural buildings and 2.1% of the total State area. Most of these filing
are in South Territories and Alto Sertão Sergipano and Atlantic forest Biome. In
addition to the low values found, the environmental agencies do not have monitoring
programs. What may have contributed to this scenario was the lack of both structure and
officials in government agencies, as well as the absence of a disclosure policy,
explanation and incentive for the landowner to do the annotation of RL of his property,
and the lack of an effective policy of land regularization in the State. Thus, this reality
in Sergipe regarding filing of RL shows the fragility of forest management in the State.
Keywords : Forestry Code. Forest Management. Environment.
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1. INTRODUÇÃO

O conhecimento e a habilidade do ser humano não podem substituir as funções
desempenhadas pelos ciclos naturais. Porém, esse reconhecimento só acontece quando
estes são interrompidos ou perdidos para sempre, como as florestas, cuja importância só
foi entendida quando os índices de desmatamento alcançaram níveis críticos para o
abastecimento dos recursos hídricos (EHLERS, 1999).
O não cumprimento às leis ambientais tem contribuído para a degradação dos
recursos naturais. O alto índice de desmatamento das florestas é um reflexo disto. A
ocupação antrópica no estado de Sergipe desencadeou um processo de devastação dos
dois biomas no estado. Segundo IBAMA (2010), Sergipe possui apenas cerca de 32%
do bioma Caatinga. Para Santos (2009), ao estudar fragmentos florestais da Mata
Atlântica com tamanho superior a 17 ha, constatou que o bioma corresponde atualmente
a 8% da vegetação original.
Atividades como extração de madeiras, seguida da implantação de lavouras e
pastagens, além da expansão urbana, estão entre as responsáveis pela descaracterização
da fitofisionomia no estado. Em decorrência desse desequilíbrio, implantaram-se
inúmeros processos prejudiciais ao meio e ao próprio ser humano, como erosão,
deslizamentos, assoreamento de cursos d‘água, perda de fertilidade do solo, alterações
microclimáticas, proliferação de pragas e espécies exóticas, extinção de espécies
nativas, entre vários outros, tanto de cunho ambiental quanto social.
Zanetti (1994), já na década de 1990, afirmava que a Caatinga em Sergipe,
devido ao caráter sistemático de atividades econômicas como a agricultura, pecuária,
extração de lenha para produção de carvão e caça, dentre outras, associado ao
recrudescimento

nas

últimas

décadas,

tem

sido

destruído

ou

seriamente

descaracterizado.
Da mesma forma, a cobertura vegetal nativa dos biomas brasileiros tem sido
consumida de forma agressiva e insustentável, o que reflete a ausência de rigor no
cumprimento da legislação que atua sobre as florestas, como também o enfraquecimento
das normas e estruturas que alicerçam a política florestal.
Nesse sentido, cada estado deve criar sua própria lei para gerenciar de acordo
com as especificidades locais. A ausência de uma política florestal, na esfera estadual
em Sergipe, inviabiliza o uso sustentável de sua biodiversidade de forma direta e
1

indireta. Sendo assim, conhecer e reconhecer a Reserva legal como um importante
instrumento normativo florestal aplicado no Estado e a percepção dos atores sociais que
trabalham na sua execução é de fundamental importância para realizar uma análise
histórica deste instrumento. Dessa forma, busca-se identificar a contribuição da Reserva
Legal na gestão florestal do estado no âmago das ações, programas e políticas
envolvidas neste processo.
Sendo assim, a hipótese levantada por este trabalho é que iniciativas existentes
relacionadas à averbação da RL em Sergipe foram insuficientes para se alcançar a
gestão florestal sustentável. Segundo Marinho e Façanha (2001), um projeto ou
programa busca a sustentabilidade quando há o uso racional dos meios dos quais se
dispõe para alcançar um objetivo previamente determinado, ou seja, quando se
consegue produzir os efeitos desejados com o mínimo de recursos disponíveis.
A função social da propriedade foi reconhecida pela Constituição Federal de
1988, a qual estabelece que a propriedade rural cumpre a função social quando ela
atende, entre outros requisitos, à preservação do meio ambiente. Segundo a
Constituição, o proprietário rural tem o dever de exercer o seu direito de propriedade em
conformidade com a preservação da qualidade ambiental.
Essa responsabilidade do proprietário rural se dá pela manutenção da vegetação
protetora em sua propriedade que, segundo o Código Florestal Brasileiro (Lei
4.771/1965), ocorre nas duas áreas protegidas contidas em um imóvel rural: a Área de
Preservação Permanente – preservação dos recursos naturais - e a Reserva Legal –
conservação do meio ambiente.
A Reserva legal (RL), segundo o inciso III do art.1º do Código Florestal, é a área
localizada no interior da propriedade ou 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 (IBAMA, 2002).
A RL é um dos Instrumentos Normativos Florestais (INF) que foram criados
com a finalidade de fortalecer a conservação de florestas e é encontrado nas normas
legais, ou seja, no alicerce normativo que inclui leis, medidas provisórias, decretos,
resoluções, instruções normativas e portarias. A RL, na propriedade rural, contribui para
o ecossistema por proporcionar abrigo, acasalamento e alimentos para polinizadores e
outras espécies silvestres, a proteção do solo contra a erosão e a perda de nutrientes e a
manutenção da quantidade e qualidade da água dos lençóis freáticos, havendo a
2

necessidade de um conhecimento para manejá-la na paisagem rural (ARANA e
BALDASSI, 2009).
Face ao contexto, e graças às recentes discussões e modificações na legislação
ambiental, que impingiram o caráter de obrigatoriedade, o tema Reserva Legal voltou a
ser pauta de amplo debate e discussão, com os mais diversos argumentos favoráveis e
contrários.
Para ser concebida a averbação da Reserva Legal, é necessária a delimitação da
área a ser destinada, devendo o interessado dirigir-se ao órgão estadual, munido com a
planta ou croqui de sua propriedade e formar um processo de aprovação, analisando,
vistoriando e definindo, perante os critérios e instrumentos legais a área de Reserva
Legal. Feito isso, o interessado dirige-se acompanhado da planta ou croqui ao Ofício de
Registros Imobiliário da Circunscrição do Imóvel e solicitar a sua averbação na
respectiva matricula (ANTUNES, 2005).
A obrigatoriedade a que está submetida a propriedade rural através da legislação
florestal, no tocante à Reserva Legal, levam grande parte das propriedades rurais em
Sergipe a uma situação de passivo ambiental. Sendo assim, o objetivo geral deste estudo
foi de realizar uma análise histórica de um Instrumento Normativo Florestal em
Sergipe: as averbações de Reserva Legal. Para alcançar esse propósito, os objetivos
específicos se concentraram em analisar dois parâmetros: as averbações de Reserva
Legal em Sergipe realizados pelos governos federal e estadual no período de 1980 a
2011 e a percepção dos analistas ambientais sobre a aplicabilidade desse instrumento de
gestão florestal em Sergipe.

3

2. REVISÃO DE LITERATURA
2.1 Aspectos históricos e conceituais relacionados às políticas públicas

De acordo com Sorrentino et al. (2005), a palavra política origina-se do grego e
significa limite. Dava-se o nome de “polis” ao muro que delimitava a cidade do campo;
só depois se passou a designar “polis” o que estava contido no interior dos limites do
muro. Dessa forma, Gonçalves (2002) entende o significado de política como a arte de
definir os limites. Para Arendt (2000), a pluralidade é uma característica importante na
política e a sua conciliação com a igualdade permite uma regulação dialética sociedadeEstado que favoreça a pluralidade e a igualdade social e política.
A política pode ser entendida ainda como uma ciência da organização, em que
uma coleção de regras define como objetivos devem ser atingidos. O termo política,
segundo Lasswell (1984), diz respeito àqueles que ganham o quê, quando e como. Além
desse conceito clássico e generalista, a política também pode ser compreendida,
segundo Monteiro (1982), como conjuntos específicos de atividades de controle, o que
cria contextos diversos na esfera da política, as quais podem ser estabelecidas por meio
de diferentes dimensões, como por exemplo a substantiva (social, urbana e agrícola) e a
jurisdição político-administrativa (federal, regional, estadual e municipal). Outra
abordagem de política é feita por Rua (1997) em que política é definida como resolução
de conflitos. Esta última definição, por um lado, procura dar uma aplicação prática e
pacificadora à política, no entanto, não deixa de ser simplista ao desconsiderar a guerra
e a luta armada.
Para que uma política seja considerada uma política pública, Vaison (1973)
afirma que ela deve produzir impactos significativos na sociedade e não apenas ser
“governamental”. Jenkins (1978) afirma que ela deve ter um conjunto de decisões interrelacionadas tomadas pelo governo com base na seleção de objetivos predefinidos e de
meios para alcançá-los. Dessa forma, cria-se um padrão a partir do qual as políticas
públicas podem ser avaliadas.
Hogwood e Gunn (1984) afirmam que a política pública deve, em algum grau,
ter sido gerada dentro de uma estrutura governamental, com seus procedimentos,
influências e organizações. Anderson (1984) apresenta uma definição mais genérica, ao
descrevê-la como um determinado curso de ação seguido por um ator ou por um
conjunto de atores que lidam com um problema ou com uma questão genérica.
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Mintzberg e Jorgensen (1995) comparam o conceito de política pública no setor
público ao conceito de estratégia no setor privado: um guia, um plano ou um conjunto
de diretrizes que devem influenciar as tomadas de decisões, como também os atos a
serem empreendidos no futuro. Uma outra definição bastante simples é a que a
considera como o resultado da atividade de uma autoridade investida de poder público e
de legitimidade governamental (MENY e THOENIG, 1992).
De acordo com Carvalho (2001), a política pública no Brasil tem seu início com
a concessão de direitos sociais, que tem como marco principal o primeiro período da
chamada “era Vargas”, entre 1930 e 1945, que se inicia após a revolução de trinta.
Nesta época, os direitos políticos e civis foram concedidos entre 1930 e 1937,
destacando-se aí o sufrágio universal com a concessão do direito de voto à mulher, mas
no período ditatorial, entre 1937 e 1945, foram suspensos. Curiosamente no período de
supressão de direitos políticos e civis foi ao mesmo tempo o momento de avanço dos
direitos sociais.
De acordo com Bucci (2002), a política pública é entendida como atos e
decisões de natureza heterogênea que derivam da administração pública, submetidos a
regimes jurídicos distintos. Para Schmithüsen (2005), ela indica os conteúdos e as
decisões relativas a campos ou setores específicos, segundo determinem os planos,
objetivos e medidas predominantes que regulam questões de interesse público
relevantes.
De acordo com Giudice (2007) políticas públicas são o conjunto de planos,
programas e ações governamentais, voltados à caracterização dos objetivos públicos.
Dessa forma as políticas públicas são entendidas como instrumentos de aglutinação de
temas em torno de interesses comuns, ou seja, são ações resultantes do conjunto de
instrumentos de governo.
Um plano orienta as ações de um governo para que atinja os objetivos e metas
dentro de um período já definido. A ação é um instrumento de programação para
alcançar o objetivo de um programa, envolvendo um conjunto de operações, das quais
resultam os produtos (bens ou serviços) ofertados à sociedade ou a própria
administração pública. Um programa, por sua vez, é um instrumento de organização da
ação governamental voltado para enfrentar um problema de determinado público-alvo
(BELO HORIZONTE, 2009).

5

2.2 Uma abordagem histórica da gestão ambiental no Brasil

A gestão ambiental é entendida como um conjunto de diretrizes e atividades
administrativas e operacionais, tais como, planejamento, direção, controle, alocação de
recursos e outras realizadas com o objetivo de obter efeitos positivos sobre o meio
ambiente, quer reduzindo ou eliminando os danos ou problemas causados pelas ações
humanas, quer evitando que eles surjam (BARBIERI, 2008).
De acordo com Cunha e Coelho (2003), as políticas ambientais são identificadas
como regulatórias, estruturadoras e indutoras. As políticas de cunho regulatório
referem-se à criação de legislação específica para estabelecer regras de uso e acesso ao
ambiente natural, como também ao estabelecimento de instrumentos institucionais que
garantam o cumprimento da lei; as estruturadoras dizem respeito à intervenção direta do
poder público ou de organismos não governamentais na proteção do meio ambiente; as
indutoras são concernentes às ações que visam influenciar o comportamento de
indivíduos e grupos sociais, sendo identificadas com a noção de desenvolvimento
sustentável.
Guimarães (2008) afirma que no cenário histórico nacional relativo à dualidade
degradação - proteção dos recursos naturais, verificar-se-á que as políticas ambientais
no Brasil só passam a ter impulso nos anos 30 do século XX, a partir dos problemas
sócio-ambientais decorrentes da velocidade pelo desenvolvimento, que incide não
apenas sobre o ambiente natural, mas também sobre a população. É importante ressaltar
que, apesar da destruição de ecossistemas atingirem a todos os segmentos da população,
o custo das externalidades negativas sobre o meio ambiente é desigual, porquanto os
que não dispõem de renda serão de imediato os mais afetados (LEFF, 2000).
Em 1934 foi criado o primeiro Código Florestal brasileiro, por meio do Decretolei nº 23.793 de 23 de Janeiro de 1934. A partir de então, as florestas passaram do
direito de propriedade a obrigação de todo proprietário de terras (GIUDICE, 2007). As
florestas foram classificadas por meio de um zoneamento florestal, que determinava a
destinação do solo e o tipo de atividade permitida ou proibida ao proprietário rural
(PETERS, 2010). Além disso, segundo Zakia (1998), foram instituídas as florestas
protetoras, equiparadas às atuais Áreas de Preservação Permanente, destinadas a
conservar o regime de água, evitar erosão de solos, dentre outras funções. Em tais locais
era proibido o corte de árvores.
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Milder (2004) afirma que a Constituição de 1934 revolucionou o campo jurídico
da propriedade no Brasil. Esta Carta foi inspirada em modelos internacionais da época,
a saber, a Constituição Mexicana de 1917 (Art. 27) e a Constituição Alemã de Weimar,
de 1919 (Art. 153), exemplos consagrados mundialmente pelo princípio da função
social dado à propriedade. Apesar de omissa em matéria ambiental, esta Constituição
trazia algumas novidades que merecem destaque como:
a) separava da propriedade as riquezas do subsolo e as quedas d’água ( art. 118)
para efeito de exploração e aproveitamento;
b) atribuía competência privada à União, e supletiva ou complementar aos
Estados, para legislar sobre riquezas do subsolo, mineração, metalurgia, águas, energia
hidrelétrica, florestas, caça e pesca e a sua exploração ( art. 5°);
c) atribuía competência concorrente à União e aos Estados para cuidarem da
saúde e assistência pública e protegerem as belezas naturais e os monumentos de valor
histórico ou artístico (art. 10).
O primeiro Código Florestal brasileiro, também de 1934, se tornou um dos mais
importantes instrumentos da política de proteção da natureza da época, pois definiu, em
bases sólidas e concretas, um projeto brasileiro com este enfoque. Este Código foi uma
peça exemplar e bastante avançada para a época, pois fazia severas restrições à
propriedade privada, num momento em que não havia limites para o direito de
propriedade (MEDEIROS, 2004).
Em 1964 foi sancionada a Lei nº 4.504, o Estatuto da Terra, que trata da função
social da terra que, de acordo com o artigo segundo da lei, inclui a conservação dos
recursos naturais. Dessa forma surge a função ambiental da propriedade rural na
legislação brasileira, conciliando a visão produtivista com a obrigação de conservar os
recursos naturais.
Em 1967 é instituído o Instituto Brasileiro de Desenvolvimento Florestal
(IBDF). Para Viana (2004), este instituto enfatizou o desenvolvimento florestal baseado
na política de incentivos fiscais.
Kengen (2001) destaca que na década de 1970, as ações governamentais no setor
florestal encontravam-se em um contexto de dicotomia, pois, se por um lado o governo
demonstrava preocupação com a questão ambiental, por outro incentivava a expansão
da fronteira agrícola, especialmente na Amazônia, sem se preocupar com os impactos
negativos daí advindos. Esse cenário paradoxal que ocorria no Brasil pode ser entendido
como um reflexo do cenário mundial: a crise do petróleo na década de 1970 propiciou
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maior uso dos recursos florestais para fins energéticos, ao mesmo tempo em que ocorria
a Conferência das Nações Unidas para o meio ambiente realizada em Estocolmo, em
1972. De acordo com Giudice (2007), como resultado desta Conferência para o Brasil,
foi criada em 1973 a Secretaria Especial do Meio Ambiente (SEMA), que surgiu como
uma resposta ao movimento ambientalista internacional.
O avanço alcançado pelas sociedades industriais com as características
identificadas por um Estado contemporâneo através das suas instituições, aparatos
burocráticos, grandes empresas e articulações entre organizações sindicais e partidárias,
ocorre numa dinâmica e interpenetração cada vez maior de dois processos denominados
de publicização do privado e de privatização do público que, respectivamente,
relacionam-se à intervenção do poder público no âmbito econômico com vistas ao
atendimento dos interesses da coletividade, e à penetração de grupos privados nas
instâncias públicas para obtenção de interesses particulares. Essa relação confere ao
Estado a função de mediador de conflitos de interesses (BOBBIO, 2004).
Pádua (1995) afirma que o braço da economia e da exploração desordenada da
atividade agrícola descuidada também foi responsável pela degradação acelerada, haja
vista que em 1950 havia na agricultura brasileira 8.372 tratores e utilizavam-se 89 mil
toneladas de fertilizantes químicos, contra 527.096 tratores em 1980 e 3.100.000
toneladas e fertilizantes químicos em 1978.
A Lei nº 6.938 de 31 de Agosto de 1981, que trata da Política Nacional do Meio
Ambiente, resultou do interesse em inserir no direito pátrio a questão ambiental. Ela
institui alguns princípios da política ambiental como a proteção dos ecossistemas, a
recuperação de áreas degradadas, entre outros. De acordo com Guerra (1997), uma outra
contribuição desta lei foi a definição jurídica para meio ambiente, que foi conceituado,
no inciso I do art. 3º, como “o conjunto de condições, leis, influências e interações de
ordem física, química e biológica, que permite, abriga e rege a vida em todas as suas
formas”.
Essa lei trouxe ainda alguns componentes da gestão ambiental como: o Sistema
Nacional do Meio Ambiente (SISNAMA), que promoveu a descentralização da política
ambiental; o Conselho Nacional do Meio Ambiente (CONAMA), que promoveu a
democracia participativa; Estudo de Impacto Ambiental e Relatório de Impacto
Ambiental (EIA/RIMA), instrumentos de licenciamento ambiental.
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Em 1985 foi criada a Ação Civil Pública, norma processual de proteção judicial
do meio ambiente, disponibilizada ao Ministério Público e aos entes da federação, às
autarquias, às empresas públicas, dentre outros.
No final dos anos de 1980 houve dois cenários bastante favoráveis à política
florestal: a promulgação da Constituição de 1988 e a criação do Instituto Brasileiro do
Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (IBAMA).
A atual Constituição trata, em capítulo direcionado ao tema, do meio ambiente
equilibrado como bem jurídico autônomo, social e unitário. Ela também trata da função
social da propriedade, nela incluída a questão ambiental prevista como direito
fundamental. O art. 225 especifica o dever de proteção do meio ambiente pela sociedade
e pelo poder público. Ainda de acordo com o mesmo artigo, o meio ambiente é fator
essencial à dignidade e à qualidade de vida. Restaurar, manter e proteger o meio
ambiente em todas as suas formas é necessário para manter o equilíbrio da vida no
planeta.
Para Gomes (2008), os dispostos no artigo 225 da Constituição Federal de 1988
pressupõe a soberania nacional ao demonstrar que os destinatários do direito,
constitucionalmente assegurado, a um Meio Ambiente ecologicamente equilibrado, são
todos brasileiros e todos os estrangeiros residentes no País, devendo ser esse aspecto
considerado ao nos referirmos à biodiversidade.
Em 1989, para a criação do IBAMA, houve a unificação da SEMA, do IBDF, da
Superintendência do Desenvolvimento da Pesca (SUDEPE) e da Superintendência da
Borracha (SUDHEVEA). Essa unificação foi conhecida como o Programa Nossa
Natureza, que também criou o Fundo Nacional do Meio Ambiente.
O Ministério do Meio Ambiente (MMA) foi criado com a denominação de
Ministério do Desenvolvimento Urbano e do Meio Ambiente, em 15 de março de 1985,
no governo de José Sarney, através do Decreto nº 91.145. Anteriormente as atribuições
desta pasta ficavam a cargo da Secretaria Especial de Meio Ambiente, do então
denominado Ministério do Interior, criada através do Decreto nº 73.030, de 30 de
outubro de 1973. Em 1990, no governo Fernando Collor de Mello, o Ministério do Meio
Ambiente foi transformado em Secretaria do Meio Ambiente, diretamente vinculada
à Presidência da República. Esta situação foi revertida pouco mais de dois anos depois,
em 19 de novembro de 1992, no governo Itamar Franco. Em 1993, foi transformado
em Ministério do Meio Ambiente e da Amazônia Legal e, em 1995, em Ministério do

9

Meio Ambiente, dos Recursos Hídricos e da Amazônia Legal, adotando,
posteriormente, o nome de Ministério do Desenvolvimento Urbano e do Meio
Ambiente. Em 1999, no governo Fernando Henrique Cardoso, retornou à denominação
de Ministério do Meio Ambiente.
Em 1992 foi realizada, no Rio de Janeiro, a 2º Conferência das Nações Unidas
sobre Meio Ambiente e Desenvolvimento, a ECO-92. Em seu relatório, a 2º
Conferência trazia indicações para a formulação de princípios para um consenso global
para a gestão, conservação e desenvolvimento sustentável de todos os tipos de florestas,
conhecido por Declaração das Florestas. No entanto, esta declaração não se tornou um
documento oficial da ECO-92.
Um importante plano de ação da 2º Conferência foi a Agenda 21, cujo capítulo
11 denominado Combate ao Desflorestamento, é dedicado ao tema florestal. Segundo
Viana (2004), com o objetivo de acompanhar a implantação da Agenda 21, a
Assembléia Geral das Nações Unidas instituiu a Comissão de desenvolvimento
Sustentável (CDS) e, em seu âmbito, posteriormente, o Painel Intergovernamental sobre
Florestas (PIF) e o Fórum Intergovernamental sobre Florestas (FIF), todas criadas na
segunda metade da década de 1990, porém sem muito êxito.
Ainda na década de 1990, foi sancionada a Lei nº 9.605 de 12 de fevereiro de
1998 que trata dos Crimes Ambientais. Ela define as ações e omissões lesivas ao meio
ambiente e as sanções penais e administrativas cabíveis.
Foi criado pela lei 11.516, de 28 de agosto de 2007 o Instituto Chico Mendes de
Conservação da Biodiversidade (ICMBio) que é uma autarquia brasileira, vinculada
ao Ministério do Meio Ambiente, integrando o Sistema Nacional do Meio Ambiente
(SISNAMA). É o mais novo órgão ambiental do governo brasileiro. Surgiu de um
desmembramento do Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais
Renováveis (IBAMA), anteriormente responsável por tais atribuições. A sua principal
missão institucional é administrar as unidades de conservação (UCs) federais, que são
áreas de importante valor ecológico. Nesse sentido, cabe ao instituto executar as ações
da política nacional de unidades de conservação, podendo propor, implantar, gerir,
proteger, fiscalizar e monitorar as UCs instituídas pela União (GIUDICE, 2007).
O instituto tem também a função de executar as políticas de uso sustentável dos
recursos naturais renováveis e de apoio ao extrativismo e às populações tradicionais nas
unidades de conservação federais de uso sustentável. As suas outras missões
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institucionais são fomentar e executar programas de pesquisa, proteção, preservação e
conservação da biodiversidade e exercer o poder de polícia ambiental para a proteção
das unidades de conservação federais (BRASIL, 2007a).

2.3 Histórico da gestão florestal no Brasil

Segundo Buttoud (1993), a política florestal constitui um conjunto de medidas
legislativas e regulamentares tomadas pelas autoridades públicas para organizar a gestão
das florestas no país. Ela ainda pode ser entendida como um conjunto de princípios que
o Estado adota para salvaguardar interesses ou objetivos da coletividade nas áreas
florestais, com o objetivo de proporcionar uma maior utilidade para as florestas de
forma sustentável. Dessa forma, os gerentes do setor florestal procuram se enquadrar
dentro dos objetivos maiores definidos no planejamento para determinada região,
otimizando o uso dos recursos ambientais – florestas, solos, recursos hídricos e fauna
(SCHETTINO et al., 2000).
Governos, instituições, empresas e as populações envolvidas na gestão florestal
devem ser agentes de correção, adaptação e concretização, interagindo em prol dos
objetivos propostos, como resultado das forças e interesses socioeconômicos e políticos
que refletem os objetivos maiores, propostos no plano de gestão, para as atividades
florestais (KENGEN, 2001).
A evolução da gestão florestal no Brasil está relacionada com a do arcabouço
legal florestal no país. Do Brasil Colônia ao Império, pode-se afirmar que a legislação
priorizou apenas aspectos econômicos da exploração florestal. Isto pode ser
comprovado por meio dos primeiros textos normativos concernentes à exploração das
florestas, como o monopólio de exploração e de comercialização do pau-brasil pela
corte portuguesa criado pelo alvará de 1º de Agosto de 1697. Em 1797 são definidas as
florestas de propriedade da Coroa portuguesa, com o objetivo de regulamentar a
exploração das florestas brasileiras, com minuciosas determinações, abrangendo desde o
sistema de corte até a comercialização (VIANA, 2004).
Desde os primórdios da colonização no Brasil, por razões econômicas e não
ambientais, já havia uma certa preocupação com a utilização das florestas,
especialmente certas madeiras especiais, conforme descreve Joels:
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A preocupação em preservar parte das matas das propriedades
rurais é bem antiga em nosso país. Já estava presente na época do
Brasil Colônia, quando a escassez de madeira adequada, para a
construção das embarcações da frota portuguesa, levou a Coroa a
expedir as cartas régias, que declaravam de sua propriedade toda
a madeira naval, denominada como “madeira de lei” nome ainda
utilizado para designar as madeiras nobres em nosso país.
(JOELS, 2002 p. 02).

Segundo Castro (2002), medidas de proteção tomadas no fim do século XVIII
derivavam da preocupação com o anunciado desperdício de madeira no Brasil e a
possível escassez de madeira para a construção naval. O mesmo autor afirma ainda que
pelas Cartas Régias editadas, nesta época, a Coroa requisitava a propriedade total, não
só das espécies de madeira de lei (madeira de boa qualidade e resistência), mas de todas
as árvores existentes na faixa de 10 léguas (aproximadamente 66 Km) da costa e das
margens, de onde poderiam ser retiradas as madeiras cortadas.
No Brasil Império, evidenciaram-se os conflitos já deflagrados desde meados do
século XVIII entre a ocupação territorial estimulada pelos colonizadores e a proteção
das florestas (VIANA, 2004). Tal fato gerou leis de restrição ao corte das florestas e à
exploração de madeiras duras, mas madeiras de lei, tais como a criminalização do corte
ilegal de árvores, pelo Código Criminal sancionado em 16 de Dezembro de 1830 e do
incêndio pela Lei nº 3311 de 14 de Outubro de 1886. No entanto, esse período é
fortemente marcado por uma política de cunho liberal, voltada para atender aos
interesses dos fazendeiros e promover uma rápida colonização, indo de encontro com as
restrições ao desmatamento.
Apesar desse contexto paradoxal, é importante reconhecer alguns avanços
quanto à preservação de florestas, como a criação, em 1811, início do século XIX, do
jardim Botânico do Rio de Janeiro com o objetivo de aclimatar plantas e desenvolver
estudos sobre a flora brasileira de interesse econômico (VIANA, 2004). No mesmo
período, em 1821, foi editada norma sobre o uso da terra que tinha o objetivo de
proteger as florestas por meio da manutenção de reservas florestais em um sexto (1/6)
das áreas vendidas ou doadas. No entanto, Castro (2002) afirma que o momento de
turbulência na política européia e de crise do sistema colonial no século XIX
contribuíram para que a política de áreas reservadas não avançasse.
No início do século XX, apesar da criação, em 1911 do Horto Florestal que
integrava o Jardim Botânico do Rio de Janeiro e, mais tarde, em 1921, do Serviço
Florestal do Brasil, o setor florestal brasileiro não obteve controle nem incentivo, haja
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visto que o Brasil passou de exportador para importador de madeira nessa época e o
governo não sinalizava medida alguma tomada a esse respeito (CASTRO, 2002).
No Brasil, as áreas protegidas originaram-se da criação de jardins botânicos e
hortos florestais. Milano (2001) aponta como marco internacional moderno do
estabelecimento de áreas protegidas, a criação do Yellowstone National Park em 1872,
nos Estados Unidos. Dentro desta concepção, a primeira iniciativa no Brasil surge com
o Engenheiro André Rebouças, que defendia a criação, sem sucesso, de dois parques
nacionais: em Sete Quedas e na Ilha do Bananal.
Em 1930 foi implantado o Estado Novo no Brasil. Em 1937 foi criada a primeira
unidade de conservação brasileira, no Rio de Janeiro, o Parque Nacional de Itatiaia
(BRASIL, 2003b). Em 1938 e em 1941 tivemos a criação, respectivamente, do Instituto
Nacional do Mate (INM) e do Instituto Nacional do Pinho (INP), ambos criados com
fins econômicos.
O Código Florestal de 1965, no seu art. 2º, considerou áreas de preservação
permanente as florestas e demais formas de vegetação situadas em locais essenciais à
manutenção de um meio ambiente sadio. Por exemplo, a alínea a) trata das matas
ciliares, essenciais para a qualidade das águas dos rios; a alínea e) cuida das encostas
dos morros, ou parte delas, com declividade superior a 45 graus, equivalente a 100% na
linha de maior declive, com o nítido escopo de evitar que em época de chuvas fortes
sejam destruídas construções ou que se achar no local (FREITAS, 2000, p. 138-139).
Contudo, o vocábulo Reserva Legal – RL passou a ser amplamente difundido
somente anos mais tarde, conforme explica Joels:

A denominação de reserva legal veio a partir da Lei 7.803, de 18
de julho de 1989, que introduziu, também, a exigência de
averbação ou registro da reserva legal à margem da inscrição da
matrícula do imóvel, sendo vedada a alteração de sua destinação,
nos casos de transmissão, a qualquer título, ou desmembramento
da área (Art. 16 § 2°). (JOELS, 2002, p. 02-03).

Devido ao surgimento de novas tecnologias, ao avanço das fronteiras agrícolas,
à necessidade de adequação e à inserção da cultura preservacionista, a Lei nº 4.771/65 –
Código Florestal sofreu algumas alterações significativas do ponto de vista econômico e
Ambiental (ARANA E BALDASSI, 2009).
As mesmas autoras afirmam que o Código Florestal, instituído pela Lei
Federal nº 4.771/65, de 15/09/1965, que na época foi chamado de novo, já denotava sua
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preocupação com a questão da preservação ambiental para o bem da sociedade como
um todo, estando assim expresso em seu primeiro artigo:

Art. 1º As florestas existentes no território nacional e as demais
formas de vegetação, reconhecidas de utilidade às terras que
revestem, são bens de interesse comum a todos os habitantes do
País, exercendo-se os direitos de propriedade, com as limitações
que a legislação em geral e especialmente esta Lei estabelecerem.
Parágrafo único. As ações ou omissões contrárias às disposições
deste Código na utilização das florestas são consideradas uso
nocivo da propriedade. (BRASIL, 1965).

Segundo Moraes (2000, p. 103), as mais recentes modificações do Código
Florestal ocorreram em maio de 2000 e foram acompanhadas por vários segmentos da
sociedade civil mobilizada, organizações não governamentais ambientalistas e entidades
representantes dos agricultores, alcançando ampla repercussão na mídia de todo o país.
Em relação à reserva legal, contesta-se o limite do direito de uso da propriedade e os
percentuais de 20%, 35% e 80% de área do imóvel destinada à reserva legal, de acordo
com a região e a fisionomia vegetal (MP nº. 1956- 50/00, Art. 16, inciso II).
Em 18 de Julho de 2000, foi editada a Lei nº 9.985 que institui o Sistema
Nacional de Unidades de Conservação (SNUC), que é constituído pelo conjunto de
unidades de conservação federais, estaduais e municipais, conceituando os grupos e
categorias dos mesmos. Essa lei estabelece ainda os objetivos, os critérios e as normas
para a criação, implantação e gestão das unidades de conservação. A criação dessa lei
foi fruto, segundo Milano (2001), da edição de diversas normas relativas às áreas
protegidas, as quais atribuíram nova concepção às unidades de conservação. De acordo
com Giudice (2007), a existência de uma normatização, a sistematização em grupos e
categorias de unidades de conservação auxilia na identificação, gestão e proteção dessas
áreas.
Ainda no ano 2000, o governo federal criou a Agência Nacional de Águas e
lançou o Programa Nacional de Florestas (PNF), este último com o objetivo de uso
sustentável e a conservação das florestas localizadas em todos os biomas brasileiros.
Para promover a participação social nesse contexto, foi criada a Comissão Nacional de
Florestas (CONAFLOR), composta por 37 representantes da sociedade civil, do setor
produtivo e do poder público, com a finalidade de propor e avaliar medidas para a
política pública do setor florestal.
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Foi editada em 2 de março de 2006 a Lei nº 11.824, conhecida também como
Lei de Gestão de Florestas Públicas (LGFP). Segundo Giudice (2007), o objetivo desta
Lei é disponibilizar ao administrador público uma forma de gestão que permita o acesso
ao recurso florestal de forma controlada. Esta lei trata também da descentralização da
gestão florestal no Brasil que transferiu integralmente a gestão das florestas para os
estados. De acordo com esta lei, nas áreas privadas, o estado deve assumir
responsabilidades nas áreas de:
1. Licenciamento:
1.1. ambiental de propriedades rurais;
1.2. de desmatamento;
1.3. do manejo florestal para produção de madeira ou produtos não madeireiros;
1.4. plantio e corte (reflorestamentos);
2. Controle do fluxo da madeira e de produtos florestais não-madeireiros;
3. Reposição florestal;
4. Monitoramento e fiscalização;
5. Fomento, assistência técnica e incentivos a produção florestal;
6. Compensação ambiental.

Ainda de acordo com esta lei, nas áreas públicas o estado deve assumir:
7. Administração de concessões em Unidades de Conservação (Florestas
Estaduais) ou áreas de florestas públicas estaduais
7.1. Planos Anuais de Outorga Florestal
7.2. Licenciamento do manejo florestal para produção de madeira
7.3. Controle do fluxo da madeira e de produtos não madeireiros
7.4. Monitoramento e fiscalização

Ainda em 2006 foi sancionada a Lei nº 11.428, conhecida como lei da Mata
Atlântica. Ela dispõe sobre a utilização da vegetação nativa do bioma Mata Atlântica e
dá outras providências. Além disso, essa lei estabelece as formas de conservação,
proteção, regeneração e utilização do bioma e cria o Fundo de Restauração do Bioma
Mata Atlântica.
No Brasil, a gestão dos recursos naturais, em particular dos recursos florestais,
não escapou à tendência de descentralização.A Lei 11.284 de 2006 trata da gestão de
florestas públicas e altera, dentre outros aspectos, o Código Florestal brasileiro,
15

desencadeando o processo de descentralização florestal nos estados. A descentralização
é um processo que está crescendo no mundo. Gregersen et al. (2004) afirmam que, hoje,
mais de 60 países experimentam alguma forma de descentralização.
O processo de descentralização, segundo Brandon e Wells (1992), é importante
pois leva a uma maior participação das comunidades florestais nas políticas de decisão.
Para Ferguson e Ribot (2002) a descentralização traz algumas vantagens para a gestão
florestal como:
fomenta a democracia porque permite melhores oportunidades aos
residentes locais para participar das decisões;
possibilita o desenvolvimento social e econômico que depende do
conhecimento local;
prioriza as necessidades locais;
aumenta a transparência, a responsabilidade e a capacidade de resposta
das instituições governamentais.
Por outro lado, o processo de descentralização, segundo Edmunds e Wollenburg,
(2003), pode trazer algumas desvantagens. Um dos argumentos contrários está baseado
na convicção de que as comunidades não têm o controle completo sobre as florestas.
Outra crítica é a de que faltam habilidades técnicas essenciais, treinamento e informação
técnica aos usuários locais. Em alguns casos, as elites locais são fortes e os grupos
tradicionais têm sido incapazes de se organizar, pois a descentralização fortalece,
freqüentemente, as relações de poder preexistentes, em lugar de promover processos de
decisão democráticos (UTTING, 1993).
Com a descentralização florestal, ao IBAMA ficou a incumbência, dentre outras:
licenciar e autorizar a supressão de florestas e outras formas de vegetação
nativa em área maior que mil hectares;
licenciar e autorizar a exploração de florestas e formações sucessoras que
envolvam manejo ou supressão de florestas e formações sucessoras em
imóveis rurais que abranjam dois ou mais Estados.

Já aos estados compete:
normatizar, no âmbito de suas competências, as atividades de
silvicultura, manejo florestal, reposição florestal, uso alternativo do solo,
indústria de base florestal, controle do fluxo e transporte de produtos e
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subprodutos florestais, e as respectivas ações de monitoramento,
controle e fiscalização da política florestal, respeitando-se as regras e
limites das normas gerais fixadas pela legislação federal;
promover a implantação do sistema de regeneração, recomposição e
compensação da reserva legal nas propriedades rurais, observando-se os
critérios instituídos pelo Código Florestal e alterações posteriores;

2.4 Instrumentos de Gestão Florestal

Santos (1993) afirma que, para a definição de orientações regionais de uma
política florestal, é importante uma abordagem composta por três etapas:
a) Diagnóstico ecológico e socioeconômico;
b) Balanço dos problemas evidenciados;
c) Definição das orientações florestais.
A primeira etapa tem o objetivo de levantar os problemas encontrados em nível
regional. Esta etapa é importante em razão da ausência, muitas vezes, de informações
detalhadas sobre o setor. O diagnóstico ecológico ou ambiental deve caracterizar alguns
fatores, que devem ter fortes relações com a biodiversidade encontrada nas florestas,
como: os do meio natural (físicos e biológicos), topográficos, hidrográficos, geológicos
e edáficos. O diagnóstico socioeconômico analisa fatores como a demografia,
agricultura e demanda de madeira.
A segunda etapa consiste na elaboração de um balanço regional sobre os
problemas evidenciados pelos diagnósticos anteriores. A terceira etapa, a definição de
orientações florestais para a região, é fruto da realização dos diagnósticos, bem como do
balanço dos problemas evidenciados. Para o mesmo autor, após a definição das
orientações, são analisados os instrumentos de política florestal disponíveis, já que é por
meio destes que as orientações elaboradas são concretizadas. Ele divide esses
instrumentos em quatro categorias: jurídicos, fiscais, financeiros e técnicos-humanos.
Para o autor, é de fundamental importância a análise desses instrumentos e verificar a
sua eficiência na resolução dos problemas levantados nos diagnósticos (SANTOS,
1993).
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Giudice (2007) identificou os Instrumentos de Gestão Florestal e os sistematizou
em sete grupos. Cada grupo abrange seus respectivos Instrumentos Normativos
Florestais (Figura 1).
O primeiro grupo refere-se aos instrumentos que trazem diferentes formas de
restrições ao uso dos recursos florestais, em propriedades públicas ou privadas. Já o
segundo grupo refere-se aos instrumentos utilizados para o controle da utilização dos
recursos florestais por meio da imposição da obrigação de solicitar o licenciamento
ambiental por aquele que irá desenvolver uma atividade florestal (GIUDICE, 2007).
O terceiro grupo diz respeito à gestão de florestas públicas, seja pela destinação
ao uso familiar ou comunitário; pela criação e a gestão de unidades de conservação de
uso sustentável, ou por meio da concessão florestal. O quarto grupo refere-se à gestão
territorial, as atividades públicas no uso e ocupação do solo. O quinto grupo trata da
gestão compartilhada, com a participação de entidades do setor privado ou do terceiro
setor. O sexto grupo trata dos instrumentos de gestão participativa, ou seja, dos
instrumentos que viabilizam a interlocução do poder público com os setores privados.
Por fim o sétimo grupo, que se refere ao fomento às atividades florestais, por meio de
ações alicerçadas em políticas públicas (GIUDICE, 2007).
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Figura 1: Grupos e Instrumentos Normativos Florestas. Giudice (2007).
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Essa sistematização proposta pela autora não ocorre de uma forma engessada ou
inflexível: entre alguns grupos há pontos de interseção em que os instrumentos podem
pertencer tanto a um grupo como ao outro. Isso pode ser observado por meio dos
seguintes instrumentos, que pertencem tanto ao primeiro como ao segundo grupo:
controle da exportação dos recursos florestais, recuperação de áreas degradadas,
controle da vegetação nativa do bioma Mata Atlântica e definição de espécies imunes de
corte.
No primeiro grupo estão contidos o instrumentos averbação de Reserva Legal. A
Reserva Legal (RL) é definida no Código Florestal1 como “área localizada no interior de
uma propriedade ou 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”. De acordo com esta lei todas as propriedades rurais, incluindo as pequenas,
têm que ter suas reservas legais averbadas (georreferenciadas e registradas em cartório).
Em Sergipe, 20% da área da propriedade rural deve estar ocupada com a Reserva Legal.
Quanto sua utilização, a RL não admite o “corte raso” – retirada da vegetação sem
critério técnico e científico – mas sim o manejo florestal sustentável (BRASIL, 2009).
Para a localização da RL, a ser aprovada pelo órgão ambiental estadual
competente, devem ser considerados alguns instrumentos como (BRASIL, 2001):
a) Plano de Bacia Hidrográfica;
b) Plano Diretor Municipal;
c) Zoneamento Ecológico Econômico;
d) Proximidade com outra Reserva Legal, Área de Preservação Permanente,
Unidade de Conservação ou outra área legalmente protegida.

Para fins de composição do percentual da reserva legal em Sergipe, há a
possibilidade de se computar as áreas com vegetação nativa em Áreas de Preservação
Permanente (APP), desde que não implique em novas áreas para uso alternativo do solo
e quando a soma de vegetação nativa contida em APP e RL exceder a 25% da pequena
propriedade rural e 50% nas demais (BRASIL, 2001).

1- Art. 1º. § 2º, inciso III, do Código Florestal.
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2.5 A política de meio ambiente em Sergipe

Como a maioria dos Estados brasileiros, Sergipe também possui alguns
problemas em relação às suas políticas de meio ambiente, que são um reflexo da
descontinuidade política. Isso se manifesta na desarticulação entre os próprios órgãos
estatais e atores sociais da sociedade civil e à falta de prioridade política diante das
demandas e nas decisões que envolvem o meio ambiente (GUIMARÃES, 2008).
No entanto, a preocupação com a proteção do meio ambiente em Sergipe surgiu
no início do século XX, com a edição da primeira legislação ambiental do Estado de que
se tem notícia: a Lei nº. 656, de 03 de novembro de 1913 – Código Florestal Sergipano
– que trata do Serviço Florestal, do Horto Florestal e da Floresta Modelo para Sergipe.
Essa lei foi instituída pelo então Presidente do Estado de Sergipe José de Siqueira
Menezes (GUIMARÃES, 2008). Nesse sentido, Sergipe antecipa-se à criação do
primeiro Código Florestal Brasileiro, que foi criado em 1934.
As políticas de meio ambiente e dos recursos hídricos do Estado de Sergipe
foram instituídas em períodos diferenciados. A Lei nº. 3.870 de 25 de setembro de 1997,
depois de revogada a Lei nº. 3.595/95, diz respeito à Política Estadual de Recursos
Hídricos e, através da Lei nº. 5.858 de 22 de março de 2006, foi instituída a Política
Estadual de Meio Ambiente. No entanto, a Política Estadual de Florestas ainda não foi
instituída em Sergipe, apesar das discussões e dos encaminhamentos para a criação do
Programa Estadual de Florestas em 2011.
Ações relevantes na área ambiental em Sergipe também têm sido tomadas pelo
Ministério Público Estadual. Trata-se, segundo Moraes (2006), de um órgão que não
integra o Poder Judiciário, mas compõe o Poder Público nos âmbitos federal e estadual
com autonomia funcional e administrativa, garantida constitucionalmente, e funciona,
de acordo com Simões (2007), como um verdadeiro quarto poder de estado.
A Política Estadual do Meio Ambiente de Sergipe, promulgada pela Lei nº. 5858
de 22 de março de 2006, é elaborada com o objetivo de “preservação, proteção,
melhoria e recuperação da qualidade ambiental propícia à vida, visando assegurar
condições de desenvolvimento socioeconômico e de dignidade da pessoa humana”. E,
nesse período, seguindo as normativas preconizadas na Política Nacional do Meio
Ambiente, é também instituído o Sistema Estadual do Meio Ambiente – SISEMA, que
tem como finalidade “a coordenação das ações e atividades dos órgãos e entidades
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responsáveis pela preservação, proteção, defesa e melhoria do meio ambiente, no
âmbito da Política Estadual do Meio Ambiente”.
De acordo com o art. 20 da mesma Lei, integram esse sistema os seguintes
órgãos: 1. a Secretaria de Estado do Meio Ambiente (SEMA); 2. a Administração
Estadual do Meio Ambiente (ADEMA); 3. o Conselho Estadual do Meio Ambiente
(CEMA); 4. os Órgãos locais e órgãos municipais de preservação, proteção, defesa e/ou
melhoria do meio ambiente, ou de execução de ações ou atividades de política
ambiental; 5. os Órgãos federais de preservação, proteção, defesa e melhoria ambiental,
que participem do sistema.
O surgimento da ADEMA como instituição criada sob a influência das
discussões e deliberações do primeiro evento mundial sobre o meio ambiente, a
Conferência das Nações Unidas para o Meio Ambiente Humano (Estocolmo, 1972),
também se assemelha ao processo de criação de organismos responsáveis pela
formulação e implementação de políticas de meio ambiente em diversos Estados
nacionais, o que ocorre no plano federal com o surgimento da SEMA, em 1973.
Posto dessa forma é possível identificar, após quase 60 anos do primeiro Código
Florestal Sergipano (1913), ações que vão institucionalizar as questões ambientais em
Sergipe, questões estas que passam a ser verificadas a partir da constante poluição do ar
e das águas, respectivamente, na cidade de Aracaju e em praias e rios do Estado no final
da década de 1960 e início dos anos 70. As causas que vão suscitar a preocupação de
órgãos estatais a respeito dessas problemáticas, segundo Guimarães (2008), são a
fumaça, as perfurações em busca de petróleo no litoral sergipano, os vazamentos de
óleo dos navios petroleiros que passam pela costa e o derramamento de vinhoto,
produzido nas usinas de açúcar e álcool do Estado.
Em 1991, a ADEMA passou a integrar a Secretaria da Indústria, do Comércio e
da Ciência e Tecnologia. No ano de 1995, aquela autarquia situou-se na especificidade
de uma Secretaria criada para assuntos relativos às questões ambientais, a Secretaria de
Estado do Meio Ambiente (SEMA) criada pela Lei nº. 3.591 de 09 de janeiro de 1995,
no governo de Albano Pimentel do Prado Franco. Essa vinculação ADEMA - SEMA
permaneceu até o ano de 1998, quando a SEMA é extinta pelo mesmo governo que a
criou, ato que foi ratificado pela Lei nº. 4.063, de 30 de dezembro de 1998.
Com a extinção da SEMA, a ADEMA foi vinculada à Casa Civil do Governo do
Estado e, em 2002 no governo de João Alves Filho, a SEMA volta a ser criada pela lei
nº. 4.749, de 17 de janeiro de 2003, com a finalidade de “programar, organizar, executar
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e acompanhar a política do Governo do Estado relativa ao desempenho, expansão,
desenvolvimento e planejamento das atividades ligadas ao meio ambiente, e das demais
atividades relacionadas com os assuntos que constituem as suas áreas de competência”.
A lei nº 6.130, de 02/04/2007, incorpora ao meio ambiente toda a estrutura de
recursos hídricos e transforma a SEMA em SEMARH (Secretaria de Estado do Meio
Ambiente e dos Recursos Hídricos de Sergipe). Esta nova secretaria é composta por
quatro superintendências: a de administração, finanças e gestão de pessoas; a de áreas
protegidas, biodiversidade e florestas; a de qualidade ambiental, desenvolvimento
sustentável e educação ambiental; e a de recursos hídricos (Figura 2). No entanto,
apesar de na prática essa estrutura organizacional da SEMARH estar funcionando, ela
apresenta fragilidade, pois ainda não foi institucionalizada pelo poder executivo do
estado.

Figura 2: Estrutura organizacional da SEMARH pela Lei 6.130 de 2007. Fonte:
SEMARH, 2010.
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Apesar desses avanços quanto à política ambiental em Sergipe, a situação em
que se encontram os biomas Caatinga e Mata Atlântica no estado é bastante preocupante
(Quadros 1 e 2, respectivamente). No que diz respeito ao bioma Caatinga, Sergipe pode
ser considerado a “moto-serra” de prata por ser o segundo estado que mais desmatou
este bioma.

QUADRO 1: Percentual de remanescente por estado em 2008, tendo como referencia a
área original da Caatinga em cada estado, com destaque ao estado de Sergipe.
Caatinga total na
UF

2

UF (Km )

Remanescente

Remanescente

2

2

em 2002 (Km )

em 2008 (Km )

%

de

remanescente na
UF em 2008

BA

300.967

147.468

141.108

46,88%

PI

157.985

111.964

109.446

69,28%

CE

147.675

91.964

88.272

59,77%

PE

81.141

38.812

36.841

45,40%

PB

51.357

28.697

27.573

53,69%

RN

49.402

27.350

26.487

53,62%

AL

13.000

2.522

2.293

17,64%

MG

11.100

5.530

5.292

47,68%

SE

10.027

3.225

3.177

31,68%

MA

3.753

2.531

2.632

70,13%

TOTAL

826.411

460.063

443.122

Fonte: CSR/IBAMA (2010).
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QUADRO 2: Remanescentes florestais da Mata Atlântica nos estados brasileiros, com
destaque ao estado de Sergipe – ano base 2010
UF

Área

UF

(ha)

Área

Bioma

%

Bioma

Remanescentes

% Remanescentes
florestais totais

Mata

Mata

florestais

Atlântica (ha)

Atlântica

(ha)

totais

AL ***

2.811.248

1.495.461

53%

155.074

10.37%

BA

56.557.948

18.875.099

33%

1.661.173

8.80%

CE **

14.637.598

910698

6%

152.750

16.77%

ES

4.614.841

4.614.841

100%

507.565

11.00%

GO

34.127.082

1.051.422

3%

37.488

3,56%

MG

58.697.565

27.235.854

46%

2.624.626

9,64%

MS

36.193.583

6.366.586

18%

360.061

5,65%

PB *

5.691.967

667185

12%

68.763

10.31%

PE ***

9.929.608

1.808.779

18%

235.082

13.00%

PI ****

25.154.438

2647038

11%

PR

20.044.406

19.667.485

98%

2.068.985

10.52%

RJ

4.394.507

4.394.507

100%

861.126

19.59%

RN *

5.364.113

343867

6%

51.038

14.84%

RS

28.403.078

13.759.380

48%

1.006.247

7.31%

SC

9.591.012

9.591.012

100%

2.241.209

23.37%

SE ***

2.214.690

1.197.878

54%

114.129

9.53%

SP

24.873.203

16.918.918

68%

2.535.046

14.98%

-

-

* Fonte SNE, ano base 2002
** Fonte SNE, ano base 2004
*** Fonte SOSMA/INPE, ano base 2005
**** Não mapeado

2.6 Aspectos conceituais de território

A abordagem territorial diz respeito à idéia de gestão social de uma área onde se
constrói a identidade de um grupo social. Dessa forma, Andrade (1995) alerta que o
conceito de território não deve ser confundido com o de espaço geográfico ou de lugar,
estando mais ligado à idéia de domínio ou de gestão de uma determinada área. Para o
autor, as territorialidades estão associadas às relações sociais, ao sentimento de
pertencimento e de apropriação de um território, o que leva a territorialização. Esta é a
forma de como se materializa o território, bem como a manifestação das pessoas, a
especialização de qualquer segmento da sociedade como, por exemplo, a produção
econômica de um determinado produto.
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Assim, a idéia de poder, público ou estatal deve se ligar à idéia de território. A
definição de território pelo Ministério do Desenvolvimento Agrário – MDA:
“é um espaço físico, geograficamente definido, geralmente contínuo,
compreendendo a cidade e o campo, caracterizado por critérios
multidimensionais – tais como o ambiente, a economia, a sociedade, a
cultura, a política e as instituições – e uma população com grupos sociais
relativamente distintos, que se relacionam interna e externamente por meio
de processos específicos, onde se pode distinguir um ou mais elementos
que indicam identidade e coesão social, cultural e territorial.” (MDA,
2004).

Dessa maneira, território pode ser entendido como a base da existência social: toda
sociedade tem um território.
Para Sacks (1986) a territorialidade é a primeira expressão geográfica de poder
social a partir de uma determinada área geográfica. Trata-se de uma relação de poder
vinculado a um contexto social. Como as relações sociais são múltiplas, apresentando
diferentes graus de acesso às coisas, às relações e às pessoas, pode-se falar de diversos
níveis de territorialidades.
Para o autor, o território é ao mesmo tempo a fonte do poder e a base para projetar
estas relações. A territorialidade é construída socialmente e envolve três relações
interdependentes que estão contidas na definição de territorialidade:
1- Uma forma de classificação por área: impor limites territoriais implica em
classificar o controle dos recursos de uma determinada área, mesmo de forma implícita;
2- Uma forma de comunicação: delimitar um território, estabelecer sua fronteira,
implica utilizar símbolos, marcas, representados formal ou informalmente.
2- Um tipo de controle. É a tentativa de manter o controle sobre o acesso a uma
determinada área e as coisas no seu interior, implica em utilizar alguma forma de
poder para obter esse controle.

Quanto à divisão territorial de Sergipe por territórios, há algumas metodologias
com esse objetivo, como o “Territórios da Cidadania” adotado pelo Ministério do
Desenvolvimento Agrário do governo federal (MDA) em que o estado é dividido em 04
(quatro) territórios: Alto Sertão, Baixo São Francisco, Sertão Ocidental e Sul Sergipano.
O “Territórios da Cidadania” é um programa do governo federal com o objetivo de
superar a pobreza e as desigualdades sociais no meio rural por meio de uma estratégia
de desenvolvimento territorial sustentável.
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A metodologia adotada para este estudo é a da Secretaria de Planejamento do
Estado de Sergipe (SEPLAN), em que os 75 municípios sergipanos são agrupados em 8
territórios (Quadro 3). Para a criação desses territórios, houve a criação de dois
importantes decretos que proporcionaram o arcabouço legal para a implementação do
Plano do Desenvolvimento Participativo de Sergipe (SERGIPE, 2007):
Decreto nº 24.338 que institui os oito Territórios de Planejamento que servem
de base para a promoção do desenvolvimento equânime entre as diversas regiões
do Estado.
Decreto nº 24.339 que institui o Processo de Planejamento do Desenvolvimento
Territorial Participativo, sob a coordenação da Secretaria de Planejamento do
estado de Sergipe (SEPLAN), bem como facultou a adesão das prefeituras
municipais ao referido processo.

QUADRO 3: Territórios existentes no estado de Sergipe por número de municípios, área (Km 2),
população (hab.), densidade demográfica (hab./Km2 ) e PIB.
TERRITÓRIOS

DESCRIÇÃO
Nº DE
MUNICÍPIOS

ÁREA DO
TERITÓRIO
*
(km²)

POPULAÇÃO*
(habitantes)

DENSIDADE
DEMOGRÁFICA
(hab/km²)

PIB **
(R$ 1000)

Alto Sertão Sergipano

07

4.900,686

125.323

25,57

2.058.627

Médio Sertão Sergipano

06

1.582,446

59.946

37,88

189.847

Sul Sergipano

11

3.130,998

228.633

73,02

1.009.206

Centro Sul Sergipano

05

3.520,899

202.638

57,55

616.686

Leste Sergipano

09

1.518,664

80.958

53,30

1.571.456

Agreste Central Sergipano

14

3.123,211

209.105

66,95

667.515

Baixo São Francisco
Sergipano

14

1.946,090

119.056

61,17

Grande Aracaju

09

2.187,354

759.170

347,07

553.720
6.453.799

* Fonte: IBGE, 2007 – Censo Demográfico 2000
** Fonte: IBGE/SUPES/SEPLAN – Contas Municipais/2004
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3. MATERIAL E MÉTODOS
3.1 Área de estudo

O Estado de Sergipe, localizado na Região Nordeste do país, entre os paralelos
9°31’54” S e 11°34’12” S e entre os meridianos 36°24’27” W e 38°11’20” W, sendo o
estado que possui a menor área do Brasil em extensão territorial, 21.910,348 km²,
abrangendo 75 municípios ao todo (Figura 3).

Figura 3 – Mapa do Brasil com destaque ao Estado de Sergipe.

3.2 Coleta e análise das informações

A coleta dos dados neste trabalho foi realizada em três fases: pesquisa
bibliográfica, pesquisa documental e pesquisa de campo. Considerou-se as averbações
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realizadas pelos órgãos federais (IBDF de 1980-1989 e IBAMA de 1990-2007) e do
órgão estadual (ADEMA de 2008-2011).

3.2.1 Pesquisa Bibliográfica

A pesquisa bibliográfica tem o intuito de construir as concepções teóricoconceituais deste trabalho e foi feita em livros, revistas especializadas, jornais, teses e
dissertações e busca enfocar, sobretudo, o conceito e a evolução e implementação da
Reserva Legal por meio de políticas públicas na área florestal em Sergipe.

3.2.2 Pesquisa documental

Quanto à pesquisa documental, Quivy e Campenhoudt (1998) afirmam que a
coleta de dados preexistentes – dados secundários e dados documentais – tem como
suas principais fontes: documentos manuscritos, impressos ou audiovisuais, oficiais ou
privados, pessoais ou provenientes de organismos, contendo números ou textos.
Foram sistematizados dados dos processos de averbação finalizados (aqueles que
foram concluídos, sem pendências) e não finalizados (aqueles que, por alguma
pendência, não foram concluídos) das áreas de reserva legal nas propriedades rurais em
Sergipe, de acordo com os cadastros contidos no IBAMA - no período de 1980 à 2007 –
e na ADEMA – no período de 2008 à 2011, em hectares, nas propriedades rurais por
município sergipano. Os dados também foram sistematizados por: tamanho de
propriedade rural, bioma e território em planilha Excel.

3.2.2.1 Tamanho de propriedade rural

Considerou-se a classificação do tamanho da propriedade rural de acordo com o
valor do módulo fiscal, que corresponde à área mínima necessária a uma propriedade
rural para que sua exploração seja economicamente viável e é determinado por
município (BRASIL, 1979). No Brasil, a depender do município, um módulo fiscal
varia de 5 a 110 hectares. Em Sergipe esses valores variam de 5 a 70 ha. Atualmente,
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o módulo fiscal serve de parâmetro para a classificação fundiária do imóvel rural quanto
à sua dimensão, de conformidade com art. 4º da Lei nº 8.629/93, sendo:


Minifúndio: imóvel rural de área inferior a 1 (um) módulo fiscal;



Pequena propriedade (P): imóvel rural de área compreendida entre 1 (um) e 4
(quatro) módulos fiscais;



Média propriedade (M): imóvel rural de área compreendida entre 4 (quatro) e 15
(quinze) módulos fiscais;



Grande propriedade (G): imóvel rural de área superior a 15 (quinze) módulos
fiscais.

O tamanho do módulo fiscal, para cada município, está fixado na Instrução
Especial/INCRA nº 20, de 1980. Esses valores, em Sergipe, foram obtidos na Empresa
de Desenvolvimento Agrário de Sergipe – EMDAGRO (ANEXO 1). Dessa forma, foi
possível realizar a classificação das propriedades rurais que possuem suas Reservas
Legais averbadas, por tamanho.

3.2.2.2 Bioma

De acordo com dados da Fundação SOS Mata Atlântica e da Superintendência
de Desenvolvimento do Nordeste (SUDENE), respectivamente, há 54 municípios
sergipanos contidos no Bioma Mata Atlântica e 21 contidos no Bioma Caatinga
(ANEXO 2). Sendo assim, foi possível realizar a classificação das propriedades rurais
por bioma de acordo com os municípios que estão inseridos (Figura 4).
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Figura 4: Municípios sergipanos por bioma. Fonte: Atlas digital de Sergipe, SOS
Mata Atlântica e DENOCS. Elaborado por Oliveira (2011).

3.2.2.3 Território

Para a sistematização por território, foi considerado a classificação dos
territórios sergipanos pela SEPLAN (2007). Dessa forma, realizou-se a classificação das
propriedades rurais nos oito territórios, de acordo com a sua localização (Figura 5).
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FIGURA 5: Distribuição espacial dos oito territórios localizados no Estado de Sergipe SEPLAN/SE

3.2.3 Pesquisa de campo

Gil (1993) afirma que a entrevista semi-estruturada é norteada por um roteiro
que o investigador vai explorando ao longo de seu desenvolvimento. Já Triviños (1992)
concorda que a entrevista semi-estruturada parte de alguns questionamentos básicos,
apoiados por teorias que interessam à pesquisa, e que, logo após, surgem outras
interrogativas à medida que se recebem as respostas dos informantes. Para Selltiz et al.
(1974), o papel do entrevistador na entrevista semi-estruturada é criar um ambiente no
qual o entrevistado se sinta livre para exprimir-se, sem receio de desaprovação,
repreensão ou discussão, e sem receber conselhos do entrevistador. Dessa forma, é
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importante que se considere as etapas da preparação de uma entrevista para melhor
aproveitamento das informações (Figura 6).
Desse modo, a entrevista semi-estruturada valoriza não somente a presença do
investigador, como também oferece todas as perspectivas possíveis para que o
informante alcance a liberdade e a espontaneidade necessárias, enriquecendo a
investigação. Para Triviños (1992), esta metodologia reúne características importantes
que consideram a participação do sujeito como um dos elementos de seu fazer
científico. Selltiz et al. (1974) afirmam que este tipo de entrevista deve ser usado em
estudos que enfatizam as percepções, atitudes, motivações das pessoas com relação a
determinados assuntos, contribuindo para que se revelem os aspectos afetivos e
valorativos das respostas dos entrevistados, bem como para verificar a significação
pessoal de suas atitudes.

FIGURA 6: Etapas da preparação de uma entrevista (OLIVEIRA, 2000)

A pesquisa de campo foi feita por meio de entrevistas semiestruturadas. Segundo
Gomes (2007), esse tipo de entrevista combina perguntas fechadas e abertas, e que
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permite ao entrevistado discorrer sobre o tema sugerido sem que o entrevistador fixe a
priori determinadas respostas ou condições.
Para esta pesquisa, as entrevistas partiram de um roteiro previamente elaborado,
que possui um caráter orientativo. Foi utilizado um roteiro para técnicos que trabalham
nos órgãos ambientais, com o objetivo de analisar a percepção deles quanto à eficiência
e à situação da averbação da Reserva legal em Sergipe e esclarecer informações
previamente analisadas na pesquisa documental (ANEXO 3).
Antes de cada entrevista, foram explicados ao entrevistado o objetivo e a
relevância da pesquisa, bem como a importância de sua colaboração. No total foram
aplicadas 06 entrevistas, no período de Novembro de 2010 e Setembro de 2011, com
analistas ambientais do IBAMA, ADEMA e SEMARH que estavam ou estão
diretamente envolvidos atualmente com a averbação da RL em Sergipe. Para preservar a
identidade dos entrevistados, os nomes foram substituídos por números (de 1 a 6):
Funcionário (a) analista ambiental do IBAMA (1);
Funcionário (a) da SEMARH (2);
Funcionários (as) fiscais ambientais da ADEMA (3, 4 e 5);
Funcionário (a) do Banco do Nordeste (6)

De acordo com os entrevistados, a averbação da Reserva Legal inicia-se com a
entrega da documentação exigida:
Requerimento específico preenchido;
Cópia da escritura;
Certidão de inteiro teor do registro de imóvel;
Mapa georreferenciado contemplando: área prevista para RL, APP, áreas já
convertidas para uso do solo e áreas disponíveis para uso de solo;
Planta/croqui de localização;
Cópia da carteira de identidade e CPF do proprietário da área

Logo após, há a visita técnica pelos analistas ambientais à propriedade rural para
verificar e avaliar a área a ser destinada como Reserva Legal. Depois de averbada, o
proprietário rural deverá, a cada dois anos, entrar com o pedido de renovação da licença,
onde os analistas ambientais retornam à propriedade para realizar o monitoramento da
área averbada.
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3.3 Sistematização e interpretação dos dados

A sistematização e interpretação das averbações de RL’s foram obtidas por meio
da triangulação dos dados, proposta por Triviños (1992), seguindo uma perspectiva
metodológica alicerçada por pressupostos teóricos da abordagem qualitativa (Figura 7).
Pesquisa Documental

↕

Análise

Tamanho
Bioma
Território

↔

Pesquisa Bibliográfica

↕

Análise

Artigos científicos,
teses, dissertações,
legislação, documentos
e processos

↔

Pesquisa de campo

↕

Análise

Entrevistas

Sistematização
e interpretação
FIGURA 7: Esquema da triangulação dos dados adaptado de Triviños (1992) para esta pesquisa.

35

4. RESULTADOS E DISCUSSÃO

Os dados obtidos no IBAMA incluem averbações realizadas pelo IBDF (de 1980
à 1989) e pelo IBAMA (1990 à 2007) entre os anos de 1980 e 2007. O ano de 1989
pode ser considerado o primeiro “divisor de águas” na gestão florestal de Sergipe, pois a
partir deste ano, as averbações no estado passaram a ser de responsabilidade do IBAMA
– que foi criado neste ano – já que, antes disso, as averbações eram de responsabilidade
do IBDF. O segundo “divisor de águas” ocorreu com a Lei 11.284/2006, conhecida
como Lei da descentralização florestal, que determinou que as averbações de RL em
Sergipe são de incumbência da ADEMA (órgão estadual).
No Brasil, há um antagonismo legislativo a respeito do que seja pequena
propriedade rural. Enquanto a Lei 6.746/1979 classifica a pequena propriedade rural
como aquela que possui de 1 à 4 Módulos Fiscais - a depender do município sergipano,
uma pequena propriedade rural pode variar de 28 a 280 hectares – a Lei 4.771/65
(Código Florestal) e a Lei 11.428/06 (Lei da Mata Atlântica) classificam a pequena
propriedade rural como aquela com até 50 hectares em todo o estado de Sergipe. Isso
cria um antagonismo nos parâmetros para considerar o que é, de fato, pequena
propriedade rural por parte dos órgãos públicos: o INCRA se baseia na Lei 6.746/1979
para classificar uma pequena propriedade rural, enquanto que os órgãos ambientais
(IBAMA e ADEMA) se baseiam no Código Florestal e na Lei da Mata Atlântica.
A seguir serão analisadas as averbações de Reserva legal por períodos de acordo
com o órgão gestor responsável.

4.1 Averbações de Reserva Legal em Sergipe
4.1.1 Averbações de Reserva Legal em Sergipe realizadas pelo Instituto
Brasileiro de Desenvolvimento Florestal – IBDF - (1980-1989)

O período que vai de 1980 até o ano de 1989 se destacou por poucos
estabelecimentos agropecuários (apenas 53) com Reserva legal averbada no estado de
Sergipe (Tabela 1).
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Esses 53 estabelecimentos agropecuários com reserva legal averbada, no período
de 10 anos entre 1980 e 1989, totalizaram uma área de 6.183, 31 ha, o que corresponde
a 0,28% da área do estado.
Nesse período foi observado que a maioria das averbações, 52,8 %, foram
realizadas nos municípios do território Sul Sergipano. O território Grande Aracaju vem
logo em seguida como o segundo maior. Também foi observado que a maior parte do
número de averbações, até 1989, ocorreram em médias e grandes propriedades rurais.
Segundo os entrevistados 1 e 2, isso ocorreu porque os pequenos proprietários rurais,
encarando a Reserva Legal como “imobilização econômica” de parte de suas
propriedades (deixam de produzir) e aproveitando a falta de condições de fiscalização
em que se encontravam os órgão ambientais, acabavam evitando a averbação da
Reserva Legal por entenderem que esta área seria perdida em termos de produtividade
rural.
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TABELA 1: Número, área (ha) e percentual (quanto ao número e a área) de averbações de Reservas legais por tamanho de estabelecimento
agropecuário entre 1980 e 1989.
P

M

G

TOTAL

Território

un.

%

ha

%

un.

%

ha

%

un.

%

ha

%

un.

%

ha

%

Sul
sergipano

7

13,2

65,5

1,1

4

7,5

126,6

2

17

32,1

2365

38,2

28

52,8

2557,1

41,3

Grande
Aracaju

2

3,8

25,4

0,4

1

1,9

15,8

0,3

6

11,3

1995,7

32,3

9

17

2036,9

33

Leste
Sergipano

0

0

0

0

1

1,9

102

1,6

1

1,9

200

3,2

2

3,8

302

4,8

Agreste
Central

0

0

0

0

0

0

0

0

1

1,9

271,11

4,4

1

1,9

271,11

4,4

Alto
Sertão

1

1,9

3,3

0,1

4

7,5

501

8,1

0

0

0

0

5

9,4

504,3

8,2

2

3,8

5,7

0,1

4

7,5

201,8

3,3

0

0

0

0

6

11,3

207,5

3,4

1

1,9

20

0,3

0

0

0

0

1

1,9

284,44

4,6

2

3,8

304,4

4,9

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

13

24,5

120

2

14

57

947,2

15,3

26

49,1

5116,2

82,7

53

100

6183,31

100

Baixo São
Francisco
CentroSul
Médio
Sertão
Total

P: Pequena propriedade rural (≤ 4 Módulos Fiscais)
M: Média propriedade rural (entre 4 e 15 Módulos Fiscais)
G: Grande propriedade rural (≥ 15 Módulos Fiscais)
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Em pesquisa realizada no Paraná, Arana e Baldassi (2009) constataram que a
falta de informação e de assessoria técnica por parte dos órgãos ambientais e de
extensão rural aos produtores podem ter contribuído para a estagnação do processo
(ARANA e BALDASSI, 2009). Nesse sentido, leva-se a acreditar que a ação de averbar
uma Reserva Legal de uma propriedade rural em Sergipe, nesse período, dependia mais
da iniciativa do proprietário rural.
Rocha e Silva (2008) em estudo sobre as funções do Estado na área florestal,
entendem que o mesmo, a despeito do esforço para atender as demandas a ele
atribuídas, deixa transparecer certa fragilidade na concepção e instrumentalização da
política. Isso se deve à precariedade no cumprimento dessas funções.
Avaliando-se o número de averbações por ano nesse período, constatou-se um
aumento vertiginoso entre os anos de 1987 e 1989 (Figura 8). Mais de 77% do número
de averbações ocorreu entre esses anos, sendo que mais de 37% somente em 1989. O
que pode ter contribuído para isso, de acordo com os entrevistados 1, 2 e 5, entre 1987 e
1988, foi uma divulgação por parte dos proprietários rurais que já haviam averbado suas
áreas aos proprietários vizinhos. Outro ponto, de acordo com os mesmos entrevistados,
foi a criação do IBAMA em 1989, pela Lei 7.735/1989, e pela aprovação, pelo
Congresso Nacional, da Lei 7.803/1989 que determina, dentre outras coisas, a
averbação da Reserva Legal na matrícula do imóvel para evitar a sua divisão. Dessa
forma, esta lei contribuiu para o aumento das áreas destinadas à proteção das reservas
legais nas propriedades rurais, impedindo sua retalhação e progressiva destruição,
estabelecendo o gravame dessas áreas nos cartórios de registro de imóveis, assegurando
uma maior eficiência no controle do desmatamento (BRASIL, 1989). Sendo assim,
muitos proprietários rurais em Sergipe procuraram se informar do processo de
averbação, culminando com um aumento ainda maior no número de averbações no
estado a partir de 1990.
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Figura 8: Número de averbações de RL realizadas pelo IBDF entre 1980-1989.

4.1.2 Averbações de Reserva Legal em Sergipe realizadas pelo IBAMA (19902007)

No período que vai de 1990 à 2007, a averbação de Reservas Legais nos
estabelecimentos Agropecuários em Sergipe ficou sob responsabilidade do IBAMA.
Nesse período, foi observado um aumento de nove vezes o do número de averbações no
estado em comparação com a década de 1980 (Tabela 2).
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TABELA 2: Número (un), área (ha) e percentual (quanto ao número e a área) de averbações de Reservas legais por tamanho de estabelecimento
agropecuário entre 1990 e 2007.
P

M

G

Território un.

%

ha

%

un.

%

ha

%

un.

Sul
37
sergipano

7,69

227

0,69

33

6,9

922,67

2,82

41

1,66

44,4

0,14

14

2,9

508,32

1,55

2,91

77,9

0,24

11

2,3

487,65

8,52

745

2,27

11

2,3

Grande
Aracaju

8

Leste
14
Sergipano
Agreste
41
Central

TOTAL
%

ha

%

un.

%

ha

%

8,52 5654,2

17,3

111

23,1

6803,8

20,78

20

4,16 3823,2

11,8

42

8,73

4376

13,36

1,49

14

2,91 2263,8

6,91

39

8,11

2829,4

8,64

941,18

2,87

6

1,25 2255,54 6,89

58

12,06

3941,6

12,04

Alto
Sertão

127

26,4

2031

6,2

42

8,7

5126,8

15,7

14

2,91 4770,9

14,6

183

38,05

11929

36,43

Baixo
São
Francisco

5

1,04

65,3

0,2

5

1

294,67

0,9

9

1,87 1374,3

4,2

19

3,95

1734,2

5,3

228,3

0,7

2

0,42

520

1,59

17

3,53

924,6

2,82

66

0,2

0

0

0

0

12

2,49

207,4

0,63

8576

26,2

106

22

20661

63,1

481

100

32745,95

100

Centro11
2,29
176
0,54
4
0,8
Sul
Médio
10
2,08
141
0,43
2
0,4
Sertão
Total
253 52,6
3508
10,7
122
25
P: Pequena propriedade rural (≤ 4 Módulos Fiscais)
M: Média propriedade rural (entre 4 e 15 Módulos Fiscais)
G: Grande propriedade rural (≥ 15 Módulos Fiscais)
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Esse aumento do número de averbações, com destaque para as pequenas
propriedades rurais com mais de 50% do número de averbações nesse período, pode
estar relacionado com a mudança na conjuntura da política ambiental no país, pois além
da criação do IBAMA, houve também o acréscimo de novos instrumentos legislativos
de fomento à averbação da Reserva Legal, como a Lei 7.803/1989, que trata da
obrigação da averbação da RL e, mais tarde, a Medida Provisória nº 2.166-67, de 2001,
que garante a gratuidade da averbação para pequenos proprietários rurais, alterando o
artigo 16 da Lei 4.771/1965:
A averbação da reserva legal da pequena propriedade ou posse rural
familiar é gratuita, devendo o Poder Público prestar apoio técnico e
jurídico, quando necessário (BRASIL, 2001).

No entanto, pode-se afirmar que o número de averbações ainda continua
reduzido em relação ao total de estabelecimentos agropecuários no estado de Sergipe
que, de acordo com o Censo Agropecuário de 2006 do Instituto Brasileiro de Geografia
e Estatística (IBGE), eram 101.499 estabelecimentos (Figura 9).
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Figura 9: Número de averbações de RL realizadas pelo IBAMA entre 1990 e 2007.

Nesse período de 18 anos, de 1990 à 2007, a área das reservas Legais averbadas
nesses 481 estabelecimentos agropecuários, corresponde a 1,50% do total do estado de
Sergipe, ou seja, o governo federal – dessa vez representado pelo IBAMA- num período
de tempo que corresponde a menos que o dobro do período em que os primeiros
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processos foram concluídos pelo IBDF (10 anos), conseguiu aumentar em mais de 5
vezes a área com reserva legal averbada em Sergipe, já que até 1989 essa área
correspondia a 0,28% (Tabelas 6). Também foi observado um aumento do número de
averbações a partir de 2002; de acordo com os entrevistados, isso ocorreu devido a uma
Instrução Normativa do Banco Central aos bancos fornecedores de crédito agrícola de
só o fazê-lo se a propriedade rural tiver a Reserva Legal averbada.
Por outro lado, tanto o número de averbações como a área correspondente dessas
Reservas Legais averbadas podem ser considerados baixos. Um dos fatores que pode ter
contribuído para esse cenário foi o baixo número de funcionários dos órgãos federais
(IBDF e IBAMA) responsáveis pelas averbações, já que de 1980 até 2007, apenas dois
funcionários, de acordo com o (a) entrevistado(a) 1, eram responsáveis por esta
incumbência.
Essa realidade dos órgãos públicos vai de encontro a uma das funções do estado
na área florestal. Para Silva (2001), a primeira função típica de Estado na área florestal é
realizar o macroplanejamento da proteção e utilização dos recursos florestais, o qual
deve servir como instrumento indicativo para planos, projetos e ações de governo. A
ausência de uma estrutura mínima pertinente com a realidade das atribuições dos órgãos
responsáveis pela averbação de Reserva Legal em Sergipe mostra a ausência desse
planejamento.
Considerando todo o período em que o processo de averbação de Reserva legal
ficou sob responsabilidade do governo federal (IBDF e IBAMA), de 1980 à 2007,
Sergipe teve um total de 534 processos de averbações concluídos. Nesse período, a
quantidade de propriedades rurais averbadas correspondeu a 0,5% do total de
propriedades rurais do estado, enquanto que a área total averbada de reserva legal no
estado corresponde 1,78% da área total do estado.
Um outro aspecto que pode ser discutido é a importância do monitoramento para
essas áreas averbadas. Segundo Bitar e Ortega (1998), monitoramento consiste na
realização de medições e/ou observações específicas, dirigidas a alguns indicadores e
parâmetros, com a finalidade de verificar se determinados impactos e efeitos estão
ocorrendo.
Quanto ao monitoramento das propriedades rurais áreas averbadas em Sergipe
até 2007, apenas 05 propriedades rurais tiveram suas reservas Legais monitoradas, de
acordo com os entrevistados 1 e 4, o que corresponde a 0,94% do total de propriedades
rurais averbadas no período. O que contribuiu para um número tão ínfimo está
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relacionado novamente ao baixo número de funcionários dos órgãos ambientais federais
em Sergipe incumbidos dessa tarefa.
Sendo assim, pode-se afirmar que no período analisado, em Sergipe, o Estado
exerceu com precariedade uma de suas funções na área florestal que, segundo Silva
(2001), consiste em monitorar e fiscalizar a cobertura florestal dos proprietários
privados. Essa função do estado é prevista, de acordo com o mesmo autor, desde a
Constituição Federal de 1988 até leis específicas como o Código Florestal de 1965
(4.771/65), a Lei da Política nacional de Meio Ambiente (6.938/81) e a Lei de Crimes
Ambientais (9.605/98).

4.1.3 - Averbações de Reserva Legal em Sergipe pelo órgão estadual (ADEMA)

As averbações de Reserva Legal em Sergipe a partir de 2008 foram realizadas
pela Administração Estadual de Meio Ambiente – ADEMA (Figura 10). Essa nova
incumbência ao órgão ambiental estadual se deu pela nº Lei 11.284 de 2006, conhecida
como lei da descentralização florestal. Em decorrência disso, foi criado em Sergipe o
Termo de Cooperação Técnica nº 13/2007, entre o IBAMA e a SEMARH, e que teve
por objetivo o estabelecimento de regras e condições de cooperação técnica visando o
licenciamento e a gestão compartilhada dos recursos florestais no Estado de Sergipe - o
que inclui a averbação de Reserva Legal.
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Figura 10: Número de averbações de RL entre 2008 e 2011 realizados pela ADEMA.
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No período entre os anos de 2008 e 2011, foram registrados na ADEMA a
Reserva Legal de 180 propriedades rurais, ou seja, num período de três anos e cinco
meses, a ADEMA averbou cerca de 33% das propriedades rurais que o governo federal
(IBDF e IBAMA) averbou em 17 anos (Tabela 3). De acordo com os entrevistados 3, 4
e 5, isso ocorreu devido, dentre outros fatores, a um maior número de técnicos
responsáveis pela averbação; hoje na ADEMA, 04 técnicos são responsáveis por esta
função.
Foi observado que houve um notável aumento nos últimos três anos em relação
ao ano de 2008. O baixo número de averbações neste ano se deve, de acordo com os
entrevistados 3, 4 e 5, ao período de adaptação dos técnicos deste órgão ambiental para
a função de averbação das Reservas Legais em Sergipe.
Essas 180 averbações correspondem a uma área de 6.523,26 ha, ou 0,3% da área
do estado. Essa área que o órgão ambiental estadual averbou em 4 anos, também
corresponde a cerca de 17% da área averbada pelos órgãos federais em 18 anos. Foi
observado que a maioria das averbações ocorreram nos territórios Centro-sul, Leste
sergipano, Grande Aracaju e Alto sertão sergipano, respectivamente. Quanto ao
tamanho das propriedades rurais, a grande maioria das averbações ocorreram em
pequenas propriedades rurais. Isso ocorreu devido a um processo de mudança na
conjuntura da política ambiental no país, com a criação de novos instrumentos legais
ambientais, que se iniciou desde o final dos anos de 1980, como a criação da Medida
Provisória nº 2.166-67, de 2001, que garante a gratuidade da averbação para pequenos
proprietários rurais.
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TABELA 3: Número (un), área (ha) e percentual (quanto ao número e a área) de averbações de Reservas legais por tamanho de estabelecimento
agropecuário entre 2008 e 2011.
P
un.

%

M
un.

%

ha

%

ha

Sul
sergipano

12

6,86

112

1,71

3

1,7

Grande
Aracaju

11

6,29

69,1

1,06

8

Leste
Sergipano

22

12,57

196

3

14

8

38

29

16,57

Baixo São
Francisco

3

CentroSul

Território

Agreste
Central
Alto
Sertão

Médio
Sertão
Total

%

G
un.

%

TOTAL
un.

%

Ha

%

ha

%

77,17

1,18

1

0,57

143,49

2,2

16

9,14

332,32

5,09

4,6

159,92

2,45

11

6,29

1802,7

27,6

30

17,14 2031,83 31,15

9

5,1

385,58

5,9

1

0,57

191,2

2,93

32

18,29

772,72

11,85

0,58

2

1,1

157,97

2,42

0

0

0

0

16

9,14

196,02

3

560

8,6

2

1,1

139,93

2,14

0

0

0

0

31

17,71

700,83

10,74

1,71

27,2

0,42

2

1,1

77,78

1,19

0

0

0

0

5

2,86

105,03

1,61

15

8,57

224

3,44

16

9,1

816,07

12,5

6

3,43

1118,7

17,1

37

21,14 2159,29

33,1

6

3,43

130

1,99

2

1,1

95,12

1,46

0

0

0

0

8

4,57

225,22

3,45

112

64

1357

20,8

44

25

1909,5

29,2

19

10,8

3256,1

49,9

175

100

6523,26

100

P: Pequena propriedade rural (≤ 4 Módulos Fiscais)
M: Média propriedade rural (entre 4 e 15 Módulos Fiscais)
G: Grande propriedade rural (≥ 15 Módulos Fiscais)
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O monitoramento das áreas averbadas pela ADEMA, de acordo com os
entrevistados 2, 3, 4 e 5, só ocorre em dois casos: quando há alguma denúncia de
desmatamento na área averbada ou no pedido de renovação de alguma atividade rural
que exija licença ambiental. Neste período estudado, nenhuma propriedade rural teve
sua Reserva Legal monitorada pela ADEMA.
O estado de Sergipe, de acordo com IBGE (2006), possui 101.499
estabelecimentos agropecuários, o que corresponde a uma área de 2.044.008 ha. No
entanto, considerando o período que vai de 1980 à 2011, o estado possui apenas 714
estabelecimentos agropecuários com Reserva Legal averbada, o que corresponde a
45.452,36 ha, ou 2,1% da área do estado (figura 11).

Figura 11: Número de averbações de RL por ano entre 1980 e 2011.

Dessa forma, Sergipe deveria ter como área averbada das Reservas Legais, de
acordo com a Lei 4.771/65, uma área correspondente à 20% daquele valor, ou seja, uma
área averbada de 408.801 ha. No entanto, Sergipe encontra-se bem aquém desse valor,
com uma área de Reserva Legal averbada correspondente a pouco mais de 11% do que
deveria ter segundo o Código Florestal (Tabela 4).
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TABELA 4: Número (un), área (ha) e percentual (quanto ao número e a área) de averbações de Reservas legais por tamanho de estabelecimento
agropecuário entre 1980 e 2011.
P
Território
Sul
sergipano
Grande
Aracaju
Leste
Sergipano
Agreste
Central
Alto
Sertão
Baixo São
Francisco
CentroSul
Médio
Sertão
Total

M

G

TOTAL

un.

%

ha

%

un.

%

ha

%

un.

%

ha

%

un.

%

%

ha

58

8,12

404

0,9

43

6

1126,17

2,48

59

8,32

8162,6

17,9

160

22,41 21,32

9692,92

21

2,96

139

0,31

23

3,24

684,04

1,5

37

5,22

7621,6

16,7

81

11,42 18,58

8444,69

36

5,08

273

0,6

21

2,96

975,23

2,15

16

2,26

2654,9

5,84

73

10,3

8,59

3904,08

55

7,76

782

1,72

13

1,8

1099,1

2,42

7

0,99

2526,6

5,56

75

10,58

9,7

4408,74

157

22,1

2595

5,71

48

6,7

5767,7

12,6

14

1,97

4770,8

10,5

219

30,89 28,89 13134,12

10

1,41

98,2

0,22

11

1,5

574,25

1,26

9

1,27

1374,3

3,02

30

4,23

4,5

2046,81

27

3,81

421

0,93

20

2,8

1044,3

2,3

9

1,27

1923,1

4,23

56

7,9

7,45

3388,38

16

2,26

271

0,6

4

0,5

161,12

0,35

0

0

0

0

20

2,82

0,95

432,62

378

53,3

4985

10,9

180

25

11432

25,1

151

21,3

29034

63,8

714

100

100

45452,36

P: Pequena propriedade rural (≤ 4 Módulos Fiscais)
M: Média propriedade rural (entre 4 e 15 Módulos Fiscais)
G: Grande propriedade rural (≥ 15 Módulos Fiscais)
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4.2 Contribuição da RL para as áreas protegidas de Sergipe

Com o intuito de elaborar a política florestal estadual, em 2010 foi realizado um
mapeamento pela Fundação para o Desenvolvimento Sustentável do Araripe (Fundação
Araripe) e financiado pela SEMARH, com o objetivo de conhecer a área de vegetação
nativa no estado (SEMARH, 2011). Dessa forma, esse mapeamento revelou que Sergipe
dispunha de 285.000 ha de cobertura vegetal nativa, o que corresponde a apenas 13% da
superfície do estado. Desses 285.000 ha, de acordo com Sergipe (2011), 107.120,77 ha
(37,59% do total de vegetação nativa) fazem parte de Unidades de Conservação. O que
faz parte de terras indígenas corresponde a 3.868,23 ha, ou 1,36% do total de vegetação
nativa remanescente.
Todos os processos finalizados de averbação de Reserva Legal em Sergipe
totalizam 45.452,36 ha (15,95% do total de vegetação nativa remanescente). Os
processos não finalizados (por alguma pendência do proprietário rural ou do próprio
órgão ambiental) totalizam uma área de 7.772,39 ha (2,73% do total de vegetação
nativa). Sendo assim, as Áreas de Preservação Permanente e as áreas de Reserva Legal
das propriedades rurais cujos proprietários sequer procuraram o órgão ambiental
formam uma área de 120.786,36 ha, o que corresponde a 45,11 % do total de vegetação
nativa remanescente (Quadro 4).

QUADRO 4: Área de mata nativa remanescente em Sergipe por área protegida.
ÁREA PROTEGIDA

ÁREA DE MATA NATIVA (ha)

Unidades de Conservação

107.120,77 *

Terras Indígenas

3.868,23 *

APP + RL (proprietários rurais que 120.786,25 *
não procuraram o órgão ambiental)
Reserva Legal (processos finalizados) 45.452,36 **
Reserva legal (processos não finalizados)

7.772,39**

TOTAL

285.000 ***

Fonte: * SEMARH (2010)
** Pesquisa
*** SEMARH (2011)
Apesar do baixo valor de fragmento florestal remanescente em Sergipe, o estado
não é único considerando os demais estados brasileiros. Em São Paulo, restam apenas
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14% da cobertura florestal nativa (FERRAZ et al., 2009). No estado do Rio Grande do
Sul, em 1995, as florestas gaúchas estavam reduzidas à 2,69%. Após intensos trabalhos
de recuperação florestal, em 2001, o percentual de vegetação remanescente no Rio
Grande do Sul era de 17,53% (RODRIGUES et al., 2007). Esses baixos valores
ocasionam, de acordo com Garcia et al. (2003) em uma cobertura florestal bastante
reduzida e que acarreta na falta de proteção aos recursos hídricos.
Ainda de acordo com Sergipe (2011), os dados revelam que 91,3% da cobertura
vegetal remanescente do estado encontram-se em apenas 51 fragmentos com área
superior a 500 ha. Os 8,7% restantes são encontrados em 9.683 fragmentos com área
inferior a 500 ha; desse total, 90% são fragmentos com área inferior a 50 ha. Esses
números indicam um alto grau de degradação da vegetação no estado, o que pode
contribuir para consequências ecológicas nefastas como a perda de espécies de plantas e
animais nativos, a invasão de espécies exóticas; o incremento da erosão do solo; e a
diminuição da quantidade e da qualidade da água (FERRAZ et al. 2009).
Como o estado de Sergipe, segundo Mendes (2011)2, possui cerca de 60% dos
imóveis rurais sem regularização fundiária, fica difícil saber quantos dos 101.499
estabelecimentos agropecuários são minifúndios em Sergipe, já que de acordo com a
Lei 7.803/89, apenas os minifúndios não possuem a obrigatoriedade de averbar a
Reserva Legal.
Considerando o total de propriedades rurais, até o final de 2011 Sergipe possuía
apenas 714 propriedades rurais averbadas, o que representa 0,7% do total de
estabelecimentos agropecuários no estado. Já os proprietários rurais que procuraram o
órgão ambiental, mas que não tiveram seus processos de averbação concluídos totalizam
149 propriedades rurais (0,15% do total de estabelecimentos agropecuários no estado).
Esses números estão bem aquém do estado do Paraná que, segundo Arana e Baldassi
(2009), até o final de 2002 possuía 20.000 Reservas Legais averbadas, o que
corresponde a 5,4% do total de propriedades rurais paranaenses.
De acordo com os entrevistados 1, 2 e 3, esse baixo número de propriedades
rurais em Sergipe com Reserva Legal averbada é reflexo do contexto no estado: a
averbação só acontece por iniciativa do proprietário rural, que só averba quando precisa
2- Por falta de documentos oficiais, essa informação foi obtida em uma entrevista com o Sr. Alberto
Marques, secretário de política agrária da Federação dos Trabalhadores Rurais de Sergipe – FETASE no jornal Cinform de 25 de Julho de 2011.
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de autorização de Supressão de Vegetação ou precisa de algum financiamento agrícola.
Além disso, a burocracia para a averbação contribuiu para dificultar o processo: muitos
proprietários não conhecem os documentos necessários para a averbação ou possuem
documentação incompleta.
Em Sergipe, para os pequenos proprietários rurais, a gratuidade no processo de
averbação é garantida (o que inclui as atividades de georreferenciamento – realizada
pelo órgão ambiental competente – e o não recolhimento das taxas do cartório e de
vistoria).
Em Sergipe, a averbação deve ser feita no cartório da comarca de registro do
imóvel. De acordo com o(a) entrevistado(a) 1, nos anos de 1990, houve várias
denúncias de cobrança dos Cartórios para os pequenos proprietários rurais, o que
provocou o envio de uma correspondência do IBAMA à Corregedoria Geral do Estado
para que os cartórios observassem a gratuidade das taxas para os pequenos proprietários
rurais. Essa dificuldade dos cartórios em responder às demanda consequentes relativas à
averbação da Reserva Legal não é encontrada apenas em Sergipe. Paula (2008), em
estudo sobre os benefícios da Reserva Legal para proprietários rurais no estado do Rio
de Janeiro, afirma que muitos deles possuem dificuldades em averbar sua Reserva Legal
em decorrência do despreparo de funcionários dos cartórios que prestam informações
desencontradas.
A informação recebida pelo proprietário rural a respeito da averbação de sua
Reserva Legal e as atividades que podem ser realizadas nela não vem ocorrendo de
forma a estimular a averbação. Nenhum dos órgãos ambientais responsáveis pela
averbação até 2011 fizeram um trabalho de divulgação com os proprietários rurais a
respeito da averbação. Além disso, de acordo com os entrevistados 4 e 5, a ADEMA no
processo de averbação orienta a todos os produtores rurais (inclusive os pequenos) a
isolar a área averbada e não retirar madeira nem lenha da Reserva Legal. Isso contraria a
atual Instrução Normativa nº 4 de 2009 do MMA que estipula os limites e as condições
para retirada de lenha e madeira da Reserva Legal em pequenas propriedades rurais
(BRASIL 2009).
Técnicos da ADEMA não concordam com essa Instrução Normativa por
entenderem que não condiz com a realidade de Sergipe, já que por ser um estado
pequeno e com os dois Biomas do estado em situação crítica, principalmente a Mata
Atlântica, não há condições de permitir retirada de madeira nem lenha, mesmo que seja
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apenas para os pequenos proprietários e em pequenas quantidades. Dessa forma,
defende-se a idéia que em Sergipe a Reserva Legal deve cumprir uma função de
preservação e não de conservação. Dessa forma, a criação de uma política florestal
estadual que leve em conta a realidade florestal de Sergipe faz-se necessária.
Foi observado que os territórios Sul Sergipano e Alto Sertão Sergipano se
destacam tanto pelo número de averbações, quanto pela área averbada. Esses dois
territórios possuem as áreas mais produtivas do estado; no caso do território Sul
Sergipano, as atividades de pecuária de corte e, no Alto Sertão, a projetos de
Assentamentos de reforma agrária, projetos de pecuária leiteira e de culturas agrícolas
irrigadas. Todas essas atividades, nesses dois territórios, necessitam de financiamento
agrícola, que por sua vez são concedidos pelos agentes financiadores quando a
propriedade rural tem sua reserva legal averbada.
O entrevistado (a) 6 afirma que cerca de 85% dos financiamentos agrícolas
fornecidos a proprietários rurais sergipanos são provenientes do Banco do Nordeste.
Além deste, o Banco do Brasil e o Banco do Estado de Sergipe (BANESE) também
realizam estes financiamentos. No entanto, o critério para a liberação do crédito não é
determinado pelo tamanho da propriedade rural, mas sim pelo tipo de Empresa Rural
(unidade de produção em que são exercidas atividades que dizem respeito a culturas
agrícolas, criação de gado ou culturas florestais, com a finalidade de obtenção de renda)
que a propriedade rural se enquadra (Quadro 5).
Quadro 5: Classificação da Empresa Rural de acordo com a renda anual do produtor
rural.
EMPRESA RURAL

RENDA/ANUAL

Miniprodutor

≤ R$ 360.000,00

Pequeno

R$ 360.000,00 ≤ x ≤ R$ 3.600.000,00

Pequeno médio

R$ 3.600.000,00 ≤ x ≤ R$ 16.000.000,00

Médio

R$ 16.000.000,00 ≤ x ≤ R$ 90.000.000,00

Grande

≥ R$ 90.000.000,00

Fonte: Banco do Nordeste
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De acordo com o entrevistado 6, são realizados dois tipos de financiamento
agrícola a essas Empresas Rurais:
Investimento em agricultura: fornecido para culturas perenes (laranja,
etc)
Custeio: fornecido para culturas anuais (milho, feijão, etc.)

De acordo com o entrevistado (a) 6, o miniprodutor é isento de apresentar a
licença ambiental para o acesso a qualquer tipo de financiamento agrícola, ou seja, ele
está desobrigado a ter a Reserva Legal averbada em sua propriedade. Além disso,
independente do tipo de Empresa Rural a qual faz parte o proprietário, para o
financiamento tipo custeio (culturas anuais), bem como o acesso ao crédito para
equipamentos agrícolas e ao Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura
Familiar (PRONAF) também não há a obrigatoriedade da licença ambiental.
De acordo com o mesmo entrevistado (a), para o acesso ao financiamento
agrícola tipo agricultura/investimento (culturas perenes), é exigido o licenciamento
ambiental da propriedade rural (o que inclui a averbação da Reserva Legal) para todo o
tipo de Empresa Rural, exceto Miniprodutor. Neste caso, segundo o entrevistado, é
responsabilidade do proprietário rural apresentar a documentação referente a averbação
da Reserva Legal, bem como os demais documentos complementares ao licenciamento
ambiental.
Dessa forma, segundo o mesmo entrevistado (a), muitos proprietários rurais em
Sergipe ou são miniprodutores ou encontram-se em uma das outras quatro categorias de
Empresa Rural e que possuem acesso a tipos de financiamentos agrícolas que não
exigem licença ambiental (o que inclui a averbação da Reserva Legal). Sendo assim, há
muitos proprietários rurais (independente do tipo de Empresa Rural a que pertencem)
que têm acesso a vários financiamentos agrícolas sem a exigência da averbação da
Reserva legal.
A área de Caatinga averbada em relação à área total dos municípios que o
compõem é de 1,95%. Quanto à Mata Atlântica, este percentual chega a 2,16%. Mais de
57% do número de averbações e mais de 61% da área total averbada neste período estão
inseridos no bioma Mata Atlântica (Tabela 5). Isso se deu, de acordo com os
entrevistados 2 e 3, em decorrência da maior visibilidade da Mata Atlântica perante à
sociedade por meio de espécies-bandeira de fauna e flora, o que cria um apelo e uma
maior representação deste bioma.
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Esse predomínio das averbações na Mata Atlântica é um reflexo da luta pela
conservação deste bioma, que cresceu de forma exponencial nos últimos 22 anos. Isso
pode ser observado por meio da criação de instrumentos jurídicos de proteção a este
bioma como o Decreto Federal nº 99.547/90 e a Lei nº 11.428/06. O primeiro dispunha
sobre "a vedação do corte, e da respectiva exploração, da vegetação nativa da Mata
Atlântica, e dá outras providências" (BRASÍL, 1990). Já a Lei nº 11.428/06, conhecida
como “lei da Mata Atlântica”, dispõe sobre a utilização e proteção da vegetação nativa
do Bioma Mata Atlântica, e dá outras providências (BRASIL, 2006). Em seus artigos
são reconhecidas as condições do pequeno produtor rural e as atividades de utilidade
pública e interesse social e observam-se os princípios da função socioambiental e
reconhece o produtor que respeita as áreas protegidas. Nesta lei, reforça-se também que
o poder público tem a obrigação de fomentar o enriquecimento ecológico, possibilita
um importante instrumento para os proprietários de terras no domínio da Mata Atlântica
com o intuito de obter apoio do setor público, como assistência técnica, para a
recuperação ambiental.
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TABELA 5: Número (un), área (ha) e percentual (quanto ao número e a área) de averbações de Reservas legais por bioma 1980 e 2011.
MA
un.

%

CA
un.

%

ha

%

ha

Sul
sergipano

155

21,8

9693

21,3

0

0

Grande
Aracaju

81

11,4

8444

18,5

0

Leste
Sergipano

73

10,3

3904

8,59

Agreste
Central

13

1,83

963

Alto
Sertão

0

0

Baixo São
Francisco

30

CentroSul

Território

Médio
Sertão
Total

%

TOTAL
un.

%

ha

%

0

0

155

21,86

9693,19

21,32

0

0

0

81

11,42

8444,69

18,58

0

0

0

0

73

10,3

3904,08

8,59

2,12

62

8,74

3445,64

7,58

75

10,58

4408,74

9,7

0

0

219

30,9

13134,12

28,9

219

30,9

13134,12

28,89

4,23

2046

4,5

0

0

0

0

30

4,23

2046,75

4,5

46

6,5

2810

6,18

10

1,41

577,39

1,27

56

7,9

3388,33

7,45

12

1,27

146

0,32

13

1,55

286,02

0,63

25

2,82

432,32

0,95

407

57,4

28009

61,6

302

42,6

17443,17

38,38

714

100,01 45452,22

100

P: Pequena propriedade rural (≤ 4 Módulos Fiscais)
M: Média propriedade rural (entre 4 e 15 Módulos Fiscais)
G: Grande propriedade rural (≥ 15 Módulos Fiscais)
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Esses baixos valores, no entanto, evidenciam o desmatamento agressivo sofrido
pelos biomas sergipanos. De acordo com Santana e Souto (2006), tanto a Mata Atlântica
como a Caatinga vêm sendo sistematicamente devastada, já que há muitos séculos o
homem vem usando a área recoberta com pecuária intensiva, agricultura nas partes mais
úmidas, retirada de lenha e madeira e para outros fins de menor interesse sócioeconômico.
Outra questão preocupante quanto à situação das Reservas legais em Sergipe diz
respeito à aprovação, em Dezembro de 2011 no Senado Federal, do texto-base do
projeto do novo Código Florestal. Um das propostas consiste na não obrigação dos
Pequenos proprietários rurais (aqueles que possuem de 1 a 4 Módulos Fiscais) a
averbarem suas Reservas legais. Caso essa proposta venha a se confirmar, o cenário
para Sergipe é bastante desanimador, já que por ser um estado pequeno, o percentual de
Pequenas propriedades rurais no estado é significativa.
No município de Itabaiana, por exemplo, propriedades rurais de 20 a 80 ha
estariam desobrigados a terem RL’s. Neste município, cerca de 92% das propriedades
rurais são minifúndios (possuem menos de 20 ha e, por isso, pela legislação atual, já não
possuem a obrigatoriedade da averbação da RL) e 7,6% são Pequenas, Médias ou
Grandes propriedades e ocupam 60% da área agrícola do município (IBGE, 2006). Caso
haja mudança no Código Florestal Brasileiro e o estado de Sergipe não for mais
restritivo do que a lei federal, além da não recuperação das áreas degradadas,
praticamente todo o município estaria desobrigado a ter área protegida na forma de RL.
Quanto à punição pela não averbação da Reserva legal, todo proprietário rural
que não tiver sua Reserva Legal devidamente averbada e conservada de acordo com a
legislação, ao ser fiscalizado, será advertido para, num prazo de até 120 dias, regularizar
sua situação. Se, nesse prazo, o proprietário rural não averbar sua RL, será multado com
multa diária que poderá variar de R$ 50,00 a R$ 500,00 por hectare ou fração da área de
Reserva Legal não averbada (BRASIL, 2008). Como em Sergipe as ações de
monitoramento das áreas averbadas ocorreram de forma precária (poucas propriedades
rurais monitoradas), a punição pela não averbação da Reserva Legal acaba ficando
apenas na legislação.
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4.3 A questão fundiária em Sergipe: Estabelecimentos agropecuários X Imóveis
rurais
A lei n.º 8.629, de 25 de fevereiro de 1993, em seu artigo 4.º, inciso I, dá o
conceito de imóvel rural que é seguido pelo INCRA:
"o prédio rústico, de área contínua, qualquer que seja sua localização, que se destine ou possa se
destinar à exploração agrícola, pecuária, extrativa vegetal, florestal ou agroindustrial."

O estabelecimento agropecuário, de acordo com IBGE (2011), é formado por:
“ todo terreno de área contínua, independente do tamanho ou situação (urbana ou rural), formado
de uma ou mais parcelas, subordinado a um único produtor, onde se processasse uma exploração
agropecuária, ou seja: o cultivo do solo com culturas permanentes e temporárias, inclusive hortaliças e
flores; a criação, recriação ou engorda de animais de grande e médio porte; a criação de pequenos
animais; a silvicultura ou o reflorestamento; e a extração de produtos vegetais .”

De acordo com o Censo Agropecuário de 2006 do Instituto Brasileiro de
geografia e Estatística (IBGE), Sergipe possui 101.499 estabelecimentos agropecuários
que ocupam uma área de 2.044.008 ha; enquanto que dados do Instituto Nacional de
Colonização e Reforma Agrária (INCRA) de 2003 afirmam que Sergipe possui 64.515
imóveis rurais que ocupavam uma área de 1.580.400 ha.
Segundo Girardi (2008), os dados da estrutura fundiária, em especial aqueles do
INCRA, possuem uma dimensão política importante, com a qual devemos ser
cuidadosos. O cadastro do INCRA é abastecido com dados de natureza declaratória,
não havendo conferências com informações dos cartórios de registro de imóveis, o que
indica a fragilidade do sistema. A declaração de uma área superior ou inferior à área real
do imóvel pode ter como objetivo a redução de impostos, omissão de terras
improdutivas, ampliação de crédito rural e grilagem de terras, o que pode criar
possíveis desvios principalmente no tamanho da área dos imóveis rurais.
Os dados do IBGE não estão totalmente isentos desses possíveis desvios, porém,
em virtude de sua finalidade censitária, é possível que haja menos interesse dos
produtores em fornecer informações falsas.
Esta diferença indica a agregação ou o fracionamento de imóveis rurais na
formação de estabelecimentos agropecuários. Quando o número de imóveis é maior do
que o número de estabelecimentos, vários imóveis são tomados (em arrendamento, por
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exemplo) por um mesmo produtor rural e agregados para formar um único
estabelecimento agropecuário (GIRARDI, 2008). Ao contrário, quando o número de
imóveis é inferior ao número de estabelecimentos, o que ocorre com o estado de
Sergipe, temos um indicativo do fracionamento dos imóveis em várias glebas que são
cedidas (possivelmente também por arrendamento) para vários produtores, formando
assim diversos estabelecimentos agropecuários. Na região nordeste é verificada a maior
diferença: o número de estabelecimentos é mais do que o dobro do de imóveis rurais.
Essa discrepância entre os dados do INCRA (2003) e IBGE (2006) ocorre por
que toda área de imóvel rural deve ser declarada como parte de algum estabelecimento
agropecuário, seja esta terra explorável ou não; explorada ou não; posse ou propriedade.
Para Girardi (2008), o ideal é que a área total dos imóveis rurais seja igual à área total
dos estabelecimentos agropecuários. Quanto mais diferentes forem esses dados, mais
fortes são os indícios de que haja deficiência nos dados ou má fé dos declarantes.
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5. CONSIDERAÇÕES FINAIS

A função do estado de conservar a vegetação nativa por meio da averbação de
RL das propriedades rurais do estado está sendo comprometida tanto pelo baixo número
de averbações quanto pelas poucas ações de monitoramento das áreas averbadas entre
1980 e 2011.
A descentralização florestal em Sergipe, até o momento, não tem modificado o
cenário de uma baixa efetividade das averbações de RL em Sergipe.
Os proprietários rurais de Sergipe possuem muitas dificuldades de averbarem
suas RL’s; muitos desconhecem a legislação ou sentem-se desestimulados a averbarem,
devido a falta de conhecimento, tempo e recursos. A realização de ações de capacitação
com proprietários rurais, como também de um Programa de Extensão Florestal e de um
fundo específico para ações de averbação de RL no estado, são de fundamental
importância para a construção de uma política florestal eficiente, reconhecida e
verdadeiramente implementada em Sergipe.
Os critérios para o acesso ao financiamento agrícola possibilitam muitos
proprietários rurais a terem o acesso ao crédito sem necessitar averbar a Reserva Legal.

6. RECOMENDAÇÕES
A Criação de uma Política Estadual de Florestas com regras que levem em conta
as especificidades locais em relação às RL’s no estado de Sergipe de forma a não
provocar novos desmatamentos.
A realização de um trabalho de divulgação e sensibilização dos órgãos
ambientais sobre a importância da averbação da Reserva Legal para proprietários rurais.
Realizar uma aproximação entre os órgãos ambientais e de extensão, por meio
de ações conjuntas e troca de informações.
Realizar a averbação da Reserva legal diretamente no órgão ambiental e não
mais nos Cartórios.
A determinação de critérios mais exigentes, por partes dos Bancos, que
ratifiquem a vinculação do acesso aos financiamentos agrícolas pelos proprietários
rurais com a averbação da Reserva Legal.
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ANEXO 1
Valores dos Módulos fiscais por município sergipano
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ANEXO 2
Área dos municípios sergipanos por bioma

MUNICÍPIOS DA CAATINGA
Canindé de São Francisco

ÁREA (ha)
90800

Poço Redondo

121200

Nossa Senhora da Glória

75600

Monte Alegre de Sergipe

40700

Porto da Folha

89700

Graccho Cardoso

23600

Itabi

19500

Gararu

64000

Simão Dias

54000

Pinhão

15600

Poço Verde

43100

Frei Paulo

40600

Carira

63400

Nossa Senhora de Lourdes

8000

Ribeirópolis

26200

Campo do Brito

20000

São Domingos

10200

Macambira

13700

Pedra Mole

8200

Nossa Senhora Aparecida

34000

Itabaiana

33800

TOTAL: 21 municípios

895.900 ha

71

MUNICÍPIOS DA MATA ATLÂNTICA
Amparo de São Francisco

ÁREA (ha)
3900

Aquidabã

37000

Aracaju

18100

Arauá

19400

Areia Branca

12800

Barra dos Coqueiros

8700

Boquim

21400

Brejo Grande

14900

Canhoba

16500

Capela

16700

Carmópolis

4000

Cedro de São João

8000

Cristinápolis

25100

Cumbe

13100

Divina

9200

Feira Nova

18900

General Maynard

1800

Ilha das Flores

5300

Indiaroba

31100

Itabaianinha

49300

Itaporanga d'Ajuda

75700

Japoatã

42000

Lagarto

96900

Laranjeiras

16340

Malhada dos Bois

6200

Malhador

10100

Maruim

9522

Moita Bonita

9600
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Muribeca

7900

Neópolis

25900

Nossa Senhora das Dores

47100

Nossa Senhora do Socorro

15751

Pacatuba

36400

Pedrinhas

3400

Pirambu

21800

Propriá

9500

Riachão do Dantas

52800

Riachuelo

7800

Rosário do Catete

10500
24800

Salgado
Santa Luzia do Itanhy

32900

Santa Rosa de Lima

6800

Santana do São Francisco

4600

Santo Amaro das Brotas

23500
43744

São Cristóvão
São Francisco

8300

São Miguel do Aleixo

14500

Siriri

16900

Telha

4900

Tobias Barreto

103300

Tomar do Geru

28800

Umbaúba

12100

Estância

64900

Japaratuba

36000

TOTAL: 54 municípios

1.295.135
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ANEXO 3
Entrevista com técnicos e gestores de órgãos públicos a respeito do processo de
averbação de reserva legal nas Propriedades Rurais do Estado de Sergipe.

Nome:
Instituição:
Função/formação:

1) Hoje qual o órgão responsável para instruir tecnicamente o produtor rural sobre a
averbação da RL em sua propriedade?
2) Quais são os trâmites burocráticos para a averbação da Reserva legal? Existe
diferença de tramitação do pequeno para o grande proprietário?
3) A averbação da reserva legal pode ser feita em qualquer cartório ou tem algum
específico?
4) Quantos técnicos realizam a averbação atualmente? Qual o número de técnicos que
realizavam essa atividade nos anos 80, 90 e 2000?
5) Como ocorrem os serviços técnicos dentro da pequena propriedade? Como é
realizado o trâmite que comprova que o agricultor tem direito à gratuidade da
reserva legal?

6) Na sua opinião, o que desestimula o agricultor a não averbar a RL?
7) Como se dá o procedimento simplificado para a averbação da reserva em pequenas
propriedades ? Isso acontece em Sergipe?
8) Quantas autorizações de realização do Manejo Florestal na RL há em Sergipe?
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9) Segundo a IN nº 4 de 2009 do MMA o pequeno produtor pode retirar até 15 m3 de
lenha por ano e até 20 m3 de madeira a cada 3 anos para consumo próprio sem
solicitar licença para isso. Como se dá esse controle?

10) Qual é o prazo definitivo para o pequeno produtor rural possa averbar a RL?
11) Quais as principais infrações e punições previstas para quem não averbar a RL?
12) Como se dá a divulgação ao agricultor de que ele pode manejar a RL?
13) Qual a diferença entre averbação da RL e averbação simplificada da RL?
14) O que você acha do número de RL averbadas no estado de Sergipe?
15) Como se dá o monitoramento das áreas de Reserva Legal averbadas até o momento
no estado?

16) Foi observado que os territórios Sul Sergipano e Alto Sertão Sergipano foram os
mais contemplados tanto com o número de averbações quanto com a área. Porquê
esses dois territórios foram priorizados? Por outro lado, áreas importantes como os
territórios Centro-sul, Leste e Baixo São Francisco sergipanos possuem baixos
índices de averbações. Quais os critérios foram usados para priorizar esses
territórios?
17) De acordo com o censo agropecuário de 2006, Sergipe tem 100.606
estabelecimentos agropecuários; no entanto, de 1981 até 2007 houve apenas 517
averbações, o que corresponde a 0,5% do total. Isso em um período que vai de 1981
à 2007 (26 anos). Quais os motivos de um número tão baixo?

18) Cerca de 53% do total de averbações ocorreu entre os anos de 2002 e 2007. Porquê
isso ocorreu?
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