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Resumo: 
O Brasil, enquanto colônia de Portugal foi regido por leis, decretos, alvarás e ordenações 
elaborados no reino e aqui aplicados. Foi ainda nesse período que uma legislação voltada para 
a questão florestal começou a ser formulada. O cunho dessas leis e decretos não era, 
certamente, preservacionista; o interesse era econômico e o objetivo do controle na extração 
de algumas espécies vegetais e animais era a manutenção das mesmas para exploração futura. 
É quando Don João VI assume o trono português que a preocupação com os recursos naturais 
do Brasil adquire contornos mais bem definidos, especialmente através de alguns decretos e 
leis sobre território e recursos naturais do Brasil. É em torno da legislação referente a esses 
temas que este texto pretende fazer uma analise do legal e do usual na Ilha de Santa Catarina 
em fins do século XVIII e inicio do XIX. 
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O Brasil, enquanto colônia de Portugal, foi regido por leis, decretos, alvarás e 

ordenações elaborados no reino e aqui aplicados. Até a transferência do governo português 

para o Brasil em 1808 as decisões sobre a colônia vinham de Lisboa. Órgãos como o 

Desembargo do Paço e a Casa de Suplicação ou o Conselho de Fazenda e a Mesa de 

Consciência e Ordens portuguesas ditavam as regras no Brasil, além de fazerem cumprir os 

tratado e decretos reais. Durante esse período, a legislação voltada para a questão florestal 

começou a ser formulada. O cunho dessas leis e decretos não era, certamente, 

preservacionista, o interesse era econômico e o objetivo do controle na extração de algumas 

espécies era a manutenção das mesmas para exploração futura. 

O regimento do pau-brasil, de 1605, considerado a primeira lei desse gênero no Brasil, 

é uma espécie de primeiro vislumbre de clareza ambiental aplicado à colônia. A primeira vez, 

em cem anos de ocupação, que a natureza era percebida como esgotável e passível de 

extinção. Possivelmente muitas espécies haviam sido degradadas ou até extintas nesse mesmo 

período, mas é apenas quando o atingido é o produto que mais renda gerava ao reino até 

aquele momento, que medidas de controle passaram a fazer parte do horizonte desses 

legisladores portugueses. 

O regimento era duro no que dizia respeito às punições aos infratores e seu texto era 

claro quanto à posse e utilização da espécie. O rei anunciava que: 

Primeiramente Hei por bem, e Mando, que nenhuma pessoa possa cortar, 
nem mandar cortar o dito pau brasil, por si, ou seus escravos ou Feitores 
seus, sem expressa licença, ou escrito do Provedor mór de Minha Fazenda, 
de cada uma das Capitanias, em cujo distrito estiver a mata, em que se 
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houver de cortar; e o que o contrário fizer encorrerá em pena de morte e 
confiscação de toda sua fazenda.1 

 
O Regimento previa penas proporcionais para quem excedesse uma licença prévia 

concedida para o corte do pau-brasil. O excedente à licença seria sempre confiscado. Se 

passasse de 10 quintais, multa de cem cruzados. Acima de 50 quintais, sendo um peão, seria 

açoitado e degredado por 10 anos em Angola. Ultrapassando 100 quintais, a pessoa seria 

morta e perderia sua fazenda.2 

Posterior a isso passou-se por um processo mais efetivo de conhecimento  dos recursos 

naturais do Brasil  e foi iniciado pelo Marquês de Pombal em 1764, quando  

indicou para a Universidade de Coimbra Domenico Vandelli, um doutor da 
Universidade de Pádua e correspondente de Lineu.3 Pombal reforçou o 
currículo da universidade em 1772, abolindo a filosofia escolástica e 
substituindo-a pelas ciências. Vandelli formou uma geração de cientistas 
naturais, muitos deles brasileiros. Organizou o jardim botânico do palácio da 
Ajuda e fundou o museu de história natural, projetos nos quais Pombal tinha 
profundo interesse.4 
 

Após a morte de D. José em 1777 D. Maria assume o trono e Pombal abdica do cargo. 

A rainha permanece no posto até 1816, porém desde 1792 é considerada mentalmente instável 

e seu filho D. João assume os negócios de Estado. É em parte de seu governo que atuou como 

ministro da Marinha e Domínios Ultramarinos de Portugal o cortesão e membro diplomado da 

Sociedade Lineana de Londres, Rodrigo de Souza Coutinho, e com ele, ou sob sua influência, 

alguns decretos interessantes sobre território e recursos naturais do Brasil foram promulgados, 

entre eles, a carta régia de 1797, que foi uma medida mais efetiva no que tange classificação, 

avaliação e mapeamento da flora brasileira. Até então, relatos e desenhos “eram esforços 

amadores que não contradizem a suposição de que as autoridades portuguesas, pelo menos em 

dois séculos e meio, não se preocuparam muito com a impressionante biota da esplêndida 

colônia que havia caído em suas mãos.”5  

Durante a atuação de Souza Coutinho como ministro, desencadeou-se uma série de 

medidas de estímulo e proteção a pesquisas e cientistas, brasileiros e estrangeiros, sobre a 
                                                 
* Doutoranda, bolsista FAPERJ. 
1 Regimento do pau-brasil. Elaborado por Francisco Ferreira e Subscrito pelo Secretario Pedro da Costa em 

nome de Sua Majestade Real, 1605. Disponível em: http://www.sucatas.com/meioambiente.html. Acesso em: 
19 jan. 2006. 

2 Idem. 
3 Carl von Linné, conhecido como Lineu, naturalista sueco nascido em 1707, conhecido como fundador da 

história natural moderna. Formado em medicina e com forte interesse em botânica, foi catedrático de botânica 
na Universidade de Uppsala e influenciou o mundo com sue sistema de agrupamento de espécies, em que 
atribuía um primeiro nome em latim, correspondente ao gênero, e um segundo, que indicava a espécie. 

4 DEAN, Warren. A ferro e fogo: a história e a devastação da Mata Atlântica brasileira. São Paulo: Companhia 
das Letras,1996, p. 135. 

5 Idem, ibidem. p. 101. 
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fauna e flora da colônia. Ordens como a compilação de uma flora do Império inteiro e a 

criação de uma editora especializada em traduzir e editar textos sobre agricultura tropical 

fizeram de Souza Coutinho um dos nomes importantes na tradição brasileira de pensamento e 

crítica ambiental, juntamente com Freire Alemão e José Bonifácio.6  

O documento tratado aqui como Carta Régia de 1797 e que foi promulgado em 13 de 

março desse ano é uma carta assinada pela rainha D. Maria I, segundo Pádua, possivelmente 

influenciada por idéias de assessores como Souza Coutinho e José Bonifácio,7 onde declarava 

serem propriedade de sua “Real Coroa todas as matas e arvoredos que estão à borda da costa, 

ou de rios navegáveis”.8 Por meio desse instrumento legal a Coroa requisitava a propriedade 

total, não só das espécies de “madeiras de lei”, mas de todas as árvores existentes na faixa de 

10 léguas (aproximadamente 66 quilômetros) da costa e das margens de “rios que 

desemboquem imediatamente no mar, e por onde em jangadas se possam conduzir as 

madeiras cortadas até as praias”.9 Essa medida vinha em resposta à escassez de madeira 

adequada para construção naval ou, mais especificamente, pela atividade de extração das 

madeiras abundantes e de alta qualidade da costa brasileira ter sido mal administrada, o que 

obrigava Portugal a importar madeira da Nova Inglaterra, especialmente, segundo Ferreira da 

Câmara, outro intelectual brasileiro discípulo de Vandelli, carvalhos da Pensilvânia ou ainda 

da Rússia e da Europa do Norte, apesar de ter o Brasil como colônia. 

Esses últimos anos do século XVIII foram prolíficos em matéria de leis para a 

conservação das matas do Brasil. O enfoque continuava sendo preponderantemente 

utilitarista, mas novas idéias de preservação já começavam a surgir. É nesse período que se 

cria o cargo de Juiz Conservador, que era o aplicador das penas previstas em lei.  

Também a chegada da família Real em 1808 teve conseqüências diretas sobre a 

questão das terras e das matas da então colônia. A primeira delas foi a criação do Jardim 

Botânico no Rio de Janeiro em 1808, ato de caráter, primordialmente, preservacionista mais 

que econômico.  Medidas administrativas como a datada de 9 de abril de 1809, que prometia 

liberdade aos escravos que denunciassem contrabandistas de pau-brasil ou como o decreto de 

3 de agosto de 1817 que proibia o corte de árvores nas áreas que circundavam o rio da 

Carioca e no trajeto do aqueduto de Santa Teresa no Rio de Janeiro para preservar a água da 

cidade,  foram algumas das intervenções diretas na preservação florestal do império, mesmo 

                                                 
6 Para saber mais sobre esse tema, ler PÁDUA, José Augusto. Um sopro de destruição - pensamento político e 

crítica ambiental no Brasil escravista (1786-1888). Rio de Janeiro: Jorge Zahar Editor, 2002. 
7  Idem, ibidem. p. 60. 
8 Carta Régia de 13 de março de 1797, apud SOUZA, Paulo Ferreira de. Legislação florestal. Rio de Janeiro: 

Diretoria de Estatística da Produção, 1934. p. 20-21.  
9 Idem, ibidem. p. 21. 



Anais das Jornadas de 2007 
Programa de Pós-Graduação em História Social da UFRJ 

 

4

que tais atitudes viessem ao encontro apenas de uma necessidade de criar reservas para 

exploração futura e não de um “instinto” preservacionista. 

 

A Lei de Terras e sua relação com o desflorestamento 

É a partir de 18 de setembro de 1850, com a lei nº 601, conhecida como “Lei de 

Terras”, que o território do Império do Brasil passa a figurar como mercadoria. Com a 

sugestiva designação de dispor “... sobre as terras devolutas do Império, e acerca das que são 

possuídas por título de sesmaria sem preenchimento das condições legais, bem como por 

simples título de posse mansa e pacífica; e determina que, medidas e demarcadas as 

primeiras, sejam elas cedidas a título oneroso, assim para empresas particulares, como para 

o estabelecimento de colônias de nacionais e de estrangeiros, autorizado o Governo a 

promover a colonização estrangeira na forma que se declara”, pretendia-se mudar uma 

arraigada tradição de posse e doação, cujo critério era, basicamente, a vontade do doador. 

O texto da Lei, com 23 artigos, dispunha sobre as terras do Brasil definindo quais 

eram devolutas, o que era posse e como proceder para a demarcação e legalização das 

mesmas, além de estipular multas e custos para o não cumprimento das regras ou aquisição 

desse bem. 

Poder-se-ia argumentar que a lei proporcionaria uma distribuição maior de terra, uma 

vez que não mais ser necessário comprovar posses e escravos para cultiva-la, bastava 

apresentar o dinheiro, porém o que se viu foi a repetida concentração de terras nas mãos dos 

antigos grandes donos de sesmaria. Quem já muito tinha, ainda mais poderia comprar. 

O dispositivo de designar terras para empresas particulares ou para estabelecimento de 

colônias, também dividiu com mãos particulares a incumbência que até então era do Governo 

do Estado. Antes da Lei de Terras que abria o leque para particulares colonizarem áreas 

adquiridas por título oneroso, isso era feito através de leis provinciais ou, mais raramente, por 

particulares em suas sesmarias.  

É também nesse momento que se estimula a fixação de pessoas de origem nacional, 

especialmente em áreas de fronteira, para atuarem como “marcos” do território. Essas pessoas 

poderiam ser beneficiadas já que ocupariam áreas fronteiras, sendo que o  artigo 1º, da lei 

definia que “ficam proibidas as aquisições de terras devolutas por outro  título que não seja o 

de compra. Excetuam-se as terras situadas nos  limites do Império com países estrangeiros em 

uma zona de 10 léguas, as quais poderão ser concedidas gratuitamente.”10  

                                                 
10 Lei nº 601, de 18 de setembro de 1850. - Art. 1. In: Coleção de leis do Império do Brasil, 1850. Tomo 11. 

Parte 1ª . Seção 44ª, p.307.  
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Antes da Lei de Terras o solo era distribuído gratuitamente somente àqueles que 

possuíssem condições de aproveitá-lo e pagar os foros pelo mesmo. Essas condições eram 

verificadas de acordo com o número de escravos possuídos e capacitados para a produção.11 

Esse dispositivo surgiu, a princípio, com a Instituição do Governo Geral sob o comando de 

Thomé de Souza em que só se distribuíam terras para a construção de Engenhos de açúcar 

àqueles que tivessem posses para fazê-los e mantê-los. Segundo Fleiuss, tal determinação 

estendeu-se a todos que solicitavam sesmarias, gerando uma considerável concentração de 

terras nas mãos de poucos. Em contrapartida, pequenos colonos ficavam impedidos de ter 

acesso a terra e tinham que trabalhar como meeiros ou arrendatários.12  

Havia cláusulas de obrigações para aqueles que recebiam sesmarias: antes de 
tomar posse deveriam medir e demarcar as terras notificando os 
confrontantes; conservar nas matas as árvores ‘tapinhoans e perobas’ que só 
poderiam ser cortadas para a construção de naus para o Rei; construir 
caminhos e pontes; reservar meia légua nas margens dos rios para 
logradouro público; e na sesmaria ‘não poderá suceder em tempo algum 
pessoa eclesiástica ou religião e sucedendo será com encargo de pagar 
dízimo e não fazendo poderá dar a quem a denunciar.13  
 

Eram consideradas devolutas, de acordo com a Lei de Terras, em seu artigo 3º, 

parágrafos 1, 2, 3 e 4, terras que: 

§1. As que não se acharem aplicadas a algum uso público nacional,   
provincial, ou municipal.    
§ 2. As que não se acharem no domínio particular por qualquer título 
legítimo, nem forem havidas por sesmarias e outras concessões do Governo 
Geral ou Provincial, não incursas em comisso por falta do cumprimento das 
condições de medição, confirmação e cultura.    
§ 3. As que não se acharem dadas por sesmarias, ou outras concessões do 
Governo, que, apesar de incursas em comisso, forem revalidadas por esta 
Lei.    
§ 4. As que não se acharem ocupadas por posses, que, apesar de não se 
fundarem em título legal, forem legitimadas por esta Lei.14    
 

Para cumprir esse trecho da lei referente às terras públicas, a própria Lei de Terras 

estabeleceu a criação da Repartição Geral das Terras Públicas, cujas atribuições foram 

regulamentadas pelo decreto 1.318, de 30 de janeiro de 1854, em seu artigo 3: 

§ 1. Dirigir a medição, divisão, e descrição das terras devolutas, e prover 
sobre a sua conservação.   § 2. Organizar um Regulamento especial para as 
medições, no qual indique o modo prático de proceder a elas, e quais as 
informações, que devem conter os memorais, de que trata o Art. 16 deste 

                                                 
11 FRIDMAN, Fania. Donos do Rio em Nome do Rei: uma história fundiária da cidade do Rio de Janeiro. Rio 

de janeiro: Jorge Zahar; Ed.: Garamond, 1999. p. 126. 
12 FLEIUSS, Max. História Administrativa do Brasil. 2ª ed. São Paulo: Caieiras; Rio de Janeiro e Recife: Cia 

Melhoramentos de São Paulo, 1925. p. 17. 
13 FRIDMAN. Fania. Op.cit. p. 126 
14 Idem, ibidem. 
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Regulamento. § 3. Propor ao Governo as terras devolutas, que deverão ser 
reservadas: 1., para a colonização dos indígenas; 2., para a fundação de 
Povoações, abertura de estradas, e quaisquer outras servidões, e assento de 
Estabelecimentos Públicos. § 4. Fornecer ao Ministro da Marinha todas as 
informações, que tiver acerca das terras devolutas, que em razão de sua 
situação, e abundância de madeiras próprias para a construção naval, 
convenha reservar para o dito fim. § 5. Propor a porção de terras medidas, 
que anualmente deverão ser vendidas. § 6. Fiscalizar a distribuição das 
terras devolutas, e a regularidade das operações da venda. § 7. Promover a 
colonização nacional e estrangeira. § 8. Promover o registro das terras 
possuídas. § 9. Propor ao Governo a fórmula, que devem ter os títulos de 
revalidação e de legitimação de terras.15 
 

Não aceitar as disposições dessa comissão implicava em, de acordo com a lei, penas 

de prisão de até três meses, e de multa até 200$000. Quem já era ocupante quando da 

promulgação da Lei de Terras tinha sua situação, na maioria das vezes, legalizada. Isso se deu 

especialmente em função da suspensão da doação de sesmarias em julho de 1822, tornando a 

posse o único modo de aquisição de terras até 1850.  

No artigo 5, parágrafo 4 da mesma lei, define-se, no entanto, que “os campos de uso 

comum dos moradores de uma ou mais freguesias, municípios ou comarcas [rossio] serão 

conservados em toda a extensão de suas divisas, e continuarão a prestar o mesmo uso, 

conforme a prática atual, enquanto por lei não se dispuser o contrário.  Tal indefinição 

constante na própria Lei de Terras, explica em parte as dúvidas e práticas ilegais que 

persistiram por tantos anos na distribuição de terras no Brasil, tanto que  “a solicitação de 

datas e a sua concessão prossegue até fins do império. O aforamento de glebas continua, 

penetrando mesmo a república, que vai praticamente extingui-lo com o Código Civil de 

1917.”16 

As leis anteriores a Lei de Terras e mesmo posteriores a ela, continuaram mantendo 

grande distância das praticas usuais dos brasileiros. A dificuldade de fiscalização  devido 

também aos poucos fiscais ou a não aceitação dessas regras por parte dos habitantes do Brasil, 

estão diretamente ligadas à devastação florestal por que as terras tupiniquins passaram desde a 

chegada dos portugueses. A começar pela prática de conceder vastas áreas de terras a pessoas 

com possibilidades de cultiva-las por possuírem bens, especialmente escravos. Ao mesmo 

tempo em que pequenos agricultores sem propriedade trabalhavam como arrendatários17 ou 

                                                 
15 Decreto 1.318, de 30 de janeiro de 1854, artigo 3. In: Coleção de leis do Império do Brasil, 1854. Tomo 17. 

Parte 2ª . Seção 6ª, p. 10.  
16 MARX, Murillo. Cidade no Brasil Terra de Quem? São Paulo: Edusp/Studio Nobel, 1991. p. 118. 
17 Arrendatários eram pessoas que por não possuírem terra para plantar arrendavam porções de terras de outros 

por um prazo certo e renda convencionada, similar a um aluguel.  
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tornavam-se posseiros18 a lavoura monocultora e primitiva avançava floresta adentro dia a dia, 

aproveitando as terras virgens cobertas de mata e de solo rico, ideal para novas lavouras.  

Tentativas isoladas de conter essa devastação existiram, mas muitas vezes não eram 

realistas ou aplicáveis a um território com o do Brasil. Algumas medidas restritivas às 

doações foram impostas pela Coroa, mesmo que de forma efêmera, desde fins do século 

XVIII. Em decreto de 1795 exigia-se a “demarcação de todas as sesmarias existentes e 

futuras. (...) O decreto também limitava o tamanho de sesmarias próximas a vilas e ao longo 

de rios, exigia a manutenção de registros da terra e criava juízes reais para julgar disputas de 

terras.”19 A medida não efetivou-se e um ano depois o decreto foi revogado. Em especial a 

medida referente à diminuição do tamanho das sesmarias próximas a vilas ou cidades se 

deveu aos relatórios apresentados por juízes conservadores que indicavam não mais existir 

madeira adequada a construção naval por muitas léguas nas proximidades das vilas maiores. 

Isso foi verificado próximo a Iguape, Paranaguá, Campos, entre outros locais.20 

Sobre a proteção direta da floresta brasileira, a primeira lei como já foi citado foi o 

Regimento do Pau Brasil, de 1605. Através desse, ficava limitada e passível de multas a 

exploração desordenada dessa árvore. Posteriormente, um alvará real de Dom José I, datado 

de 10 de julho de 1760, destinava-se à proteção do ecossistema dos mangues. Tal decisão foi 

estimulada por representação recebida de responsáveis por curtumes nas capitanias de 

Pernambuco e Rio de Janeiro.21  

Em 1797 surgiu o primeiro Regimento de Cortes de Madeiras do Brasil. Estabeleciam-

se rigorosas regras para a derrubada de árvores, além de outras restrições e punições, além de 

multas, prisão, degredo e até a morte para os casos de incêndios dolosos. “Em 1802, por 

recomendação de José Bonifácio, foram baixadas as primeiras instruções para se reflorestar a 

costa brasileira, já bastante devastada.”22 

A questão da devastação florestal está diretamente ligada a questão da terra no Brasil. 

A idéia de fronteira aberta perdurou por vários séculos e foi um rastilho de pólvora que 

derrubou quase a totalidade das áreas florestais do litoral brasileiro. Calcados na crença, não 

de todo errônea, que terras que possuíssem grandes árvores eram sinônimo de terras férteis, os 

colonos e fazendeiros foram derrubando, pedaço a pedaço, as áreas de floresta para substituir 

                                                 
18 Pessoas que ocupavam uma área de terra para viver e plantar sem que para isso tivessem título da mesma ou 

qualquer outro documento legal que indicasse a propriedade da terra. 
19 DEAN. Warren. A ferro e fogo... Op.cit. p. 164. 
20 Idem, ibidem. p. 152. 
21 MIRANDA, E. E. de. Água na natureza, na vida e no coração dos homens. Campinas, 2004. Disponível em: 

<http://www.aguas.cnpm.embrapa.br>. Acesso em: 17 jan. 2006. 
22 Idem, ibidem. 
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os solos que estavam desgastados por anos de uso com plantações de café, cana-de-açúcar e 

outros produtos. Essas áreas, ditas esgotadas, estavam em desequilíbrio em função da 

monocultura, ato contínuo, passaram a ser invadidas por pragas como formigas o que impelia 

os produtores para novas áreas. 

Teoricamente, o fim dessa fronteira aberta seria um freio pra a devastação e a Lei de 

Terras um estímulo forçado ao aproveitamento intensivo da terra, uma vez que esta estaria 

demarcada e cada colono ou fazendeiro poderia fazer uso apenas da sua porção, sendo que 

para obter mais teria que pagar e não apenas solicitar ao governo. Esse uso mais “racional” da 

terra, a aplicação de técnicas e tecnologias que permitissem um constante reaproveitamento 

do mesmo solo dar-se-ia também com a implantação de pequenas propriedades, em especial 

de imigrantes, além da ocupação de regiões mais afastadas do litoral. Tal idéia não se efetivou 

haja vista a devastação florestal que continuou, o mesmo quanto as grandes propriedades, 

porém no campo legal, produziram-se leis, decretos, estudos e propostas que dão uma idéia da 

linha de raciocínio seguida pelos políticos e intelectuais da época. 

Alguns anos ates da Lei de Terras já esboçavam-se  medidas concernentes a questão 

da terra no Brasil. Em 1842, “o ministro do Império Cândido José de Araújo Viana solicitou à 

Seção dos Negócios do Império do Conselho de Estado a elaboração de propostas 

concernentes às sesmarias e à colonização.”23 Incluída nessa proposta estava idéia de retomar 

a política de povoamento do território brasileiro e com ela a esperança de resolver um dos 

grandes problemas do Brasil: a mão-de-obra. Com essa proposta as antigas sesmarias com 

datas fixas de “vencimento” deveriam ser fiscalizadas e os prazos de ocupação e cultivo 

cumpridos, havendo, porém, a possibilidade do governo dilatar esses prazos por um ou até 

seis anos. Ficava proibida também a concessão de novas sesmarias e preconizava o controle 

do acesso a terra aos imigrantes.  

O projeto apresentado à Seção dos Negócios do Império do Conselho de Estado foi 

novamente apreciado pelos deputados em junho de 1843. Mais detalhado previa que as 

sesmarias cujos concessionários não haviam cumprido as condições de doação fossem 

revalidadas; legitimação das posses de mais de um ano não maiores que meia légua quadrada 

nos terrenos de cultura e duas léguas nos campos de criação, sendo obrigação dos 

proprietários à medição de suas terras em seis meses, o não cumprimento das determinações 

previa multas e até a incorporação das terras pelo governo como terras devolutas. Ao Estado 

cabia a criação de um imposto territorial anual por légua quadrada (4 mil réis), taxas para 

                                                 
23 SILVA, Lígia Osório. Terras Devolutas e Latifúndio: efeitos da lei de 1850. Campinas, SP: Ed. da 

UNICAMP, 1996. p. 95. 
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revalidação de sesmarias e legitimação de posses e ao governo cabia também a promoção da 

venda das terras devolutas, reservando terras indígenas e para construção naval. Os recursos 

obtidos com esses impostos seriam destinados a financiar a vinda de colonos livres.24  

Essa proposta, fortemente contestada por grandes proprietários de terra que 

consideraram as taxas altas ou sentiram sua autonomia ameaçada pela vinda de trabalhadores 

estrangeiros livres com possibilidades de adquirir terras por baixos preços, tinha aspectos da 

teoria da colonização de Edward Gibbon Wakefield25 e do sistema de parceria do senador 

Vergueiro.26  

A venda de terras pressupunha, entretanto, o fim da posse, aliás, como as 
cláusulas de medição e demarcação, legitimação etc., também. Esse era o 
preço que os proprietários de terra tinham que pagar para, por um lado, 
tornarem-se legítimos proprietários dos seus terrenos, reconhecidos e 
garantidos pelo Estado, e, por outro, para que se importassem trabalhadores 
pobres para prevenir uma eventual “falta de braços” na lavoura.27 

 
O projeto foi aprovado, porém, “considerando o impacto da Lei de Terras no campo, 

há que notar que seu efeito não foi a distribuição mais ampla das mesmas, quiçá almejada 

pelo poder central, porém, e muito ao contrário, redundou num reforço das características de 

alta concentração delas nas mãos de muito poucos.”28 O tamanho dos lotes (acima de mil 

hectares) definido para a venda pelo governo indicava que o destino não era a pequena 

propriedade, o que se comprovou no final do século XIX e início do XX quando essas terras 

foram repassadas para empresas colonizadoras com o objetivo de as retalhar e vender para 

imigrantes,29 prática percebida especialmente no Oeste de Santa Catarina, sudoeste do Paraná 

e noroeste do Rio Grande do Sul.30 

Tal fato chocava-se com o disposto no artigo 12 do decreto 1.318 de 30 de janeiro de 

1854, em que se definia como 

as medições serão feitas por territórios, que regularmente formarão 
quadrados de seis mil braças de lado, subdivididos em lotes, ou quadrados 

                                                 
24 SILVA, Lígia Osório. Terras Devolutas e Latifúndio... Op. cit. p. 97-98. 
25 Idem, ibidem. p. 101. Segundo Lígia Osório Silva, A teoria consistia em estipular um “preço suficiente” para 

as terras, permitindo aos capitalistas obter mão-de-obra barata pagando pela emigração de pessoas pobres. 
26 Idem, ibidem. p. 106. A parceria era, de acordo com Silva, uma tentativa de encontrar um regime de transição 

entre escravidão e trabalho livre, trazendo trabalhadores europeus e subvencionando sua vinda para trabalhar 
nas fazendas paulistas. 

27 Idem, ibidem. p. 108. 
28 MARX, Murillo. Cidade no Brasil Terra de Quem? Op.cit. p. 119. 
29 Idem, ibidem. p. 109. 
30 Mais detalhes sobre o tema ver: CESCO, Susana. Migração e Desmatamento no Alto Vale do Uruguai: uma 

releitura da relação homem x florestas no início do século XX. 2003. Monografia (Graduação em História) -  
UFSC, 2003; NODARI, Eunice S. A Renegociação da Etnicidade no Oeste de Santa Catarina (1917-1954). 
1999. Tese (Doutorado) -  PUC-RS; CESCO, Susana. Desmatamento e Migração no Alto Vale do Rio do 
Peixe: discussões sobre “progresso” e transformação ambiental. 2005. Dissertação (Mestrado em História) -  
UFSC, 2005. 
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de quinhentas braças de lado, conforme a regra indicada no art. 14. da Lei n. 
601, de 18 de setembro de 1850, e segundo o modo prático prescrito no 
Regulamento Especial, que for organizado pela Repartição Geral das Terras 
Públicas.31 

   
 O maior problema decorrente da legalização da propriedade de terras foi a 

necessidade de modificar o sistema de agricultura do país que até então era pautado pela 

“fronteira aberta”, móvel e predatória que retirava todo o possível de uma porção de terras 

com a certeza da possibilidade de avançar novamente floresta adentro. Com lotes demarcados 

e fronteira definida a monocultura extensiva estaria confinada e teria que investir em novas 

técnicas de recuperação do solo como  pousio, adubação, rotação de culturas e também 

tecnologia para um constante processo de reutilização da “velha” terra. Claro está que o 

modelo escravista de produção não visava isso e se a lei fosse literalmente aplicada muitos 

poderosos fazendeiros seriam prejudicados. Para beneficio desses fazendeiros ao menos a 

fronteira entre o legal e o usual continuava aberta. 

Quando da promulgação da Lei de Terras, os posseiros ficavam obrigados, de acordo 

com o artigo 11  “a tirar títulos dos terrenos que lhes ficarem pertencendo por efeito desta Lei, 

e sem eles não poderão hipotecar os mesmos terrenos, nem aliená-los por qualquer modo”.32   

Os proprietários de terras ficavam obrigados também, de acordo com o artigo 32 do decreto 

de 1854: 

Art. 32. Feita a nomeação dos Juizes Comissários das medições, o  
Presidente da Província marcará o prazo em que deverão ser medidas as 
terras adquiridas por posses sujeitas  à legitimação, ou por sesmarias, ou  
outras concessões, que estejam por  medir, e sujeitas à revalidação, 
marcando maior ou menor prazo, segundo  as circunstâncias do Município, e 
o maior ou menor número de posses, e  sesmarias sujeitas à legitimação, e 
revalidação, que aí existirem.  Art. 33. Os prazos marcados poderão ser 
prorrogados pelos mesmos  Presidentes, se assim o julgarem conveniente; e 
neste caso a prorrogação  aproveita a todos os possuidores do  Município 
para o qual for concedida.33  
 

Ainda segundo o texto da lei, o Art. 12. estipulava que o  Governo podia reservar 

terras devolutas que julgasse necessárias, desde que seu “uso” fosse “ 1º, para a colonização 

dos indígenas; 2º, para a fundação de povoações, abertura de estradas, e quaisquer outras 

servidões, e assento de estabelecimentos públicos; 3º, para a construção naval.”  No Art. 13, o 

mesmo Governo assumia a responsabilidade por “organizar por freguesias o registro das 

terras possuídas, sobre as declarações feitas pelos respectivos possuidores, impondo multas e 

                                                 
31 Decreto 1.318, de 30 de janeiro de 1854, artigo 12. In: Coleção de leis do Império do Brasil. Op. cit. 
32 Decreto 1.318, de 30 de janeiro de 1854, artigo 11. In: Coleção de leis do Império do Brasil. Op. cit. 
33 Decreto 1.318, de 30 de janeiro de 1854, artigos 32 e 33. In: Coleção de leis do Império do Brasil. Op. cit. 
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penas àqueles que deixarem de fazer nos prazos marcados as ditas declarações, ou as fizerem 

inexatas.”34  

 

A Ilha de Santa Catarina e a questão florestal 

Um reflexo das leis e decretos relacionados a terra, especialmente desde o final do 

século XVIII, foi o reconhecimento das florestas do Brasil e seu potencial como fonte de 

matéria prima para a Real Armada Portuguesa e para abastecer Portugal desse bem usado para 

quase tudo no dia a dia. As madeiras brasileiras passaram por um processo eletivo de 

qualidade e muitas espécies foram reservadas à Coroa, ficando proibido seu uso por qualquer 

pessoa, mesmo o dono da terra em que elas se encontravam.    

Na Ilha de Santa Catarina essa legislação influenciou diretamente a exploração 

florestal. Por ser ponto estratégico nas rotas de navegação sul-americanas dos séculos XVIII e 

XIX e ponto intermediário entre Buenos Aires e Rio de Janeiro, a Ilha também possuía portos 

acessíveis para o escoamento da madeira, aliado aos baixos preços da extração e o alto lucro 

obtido na chegada tanto no Rio de Janeiro como em Lisboa. A madeira era um grande negócio 

para a Fazenda Real Portuguesa e na costa catarinense era encontrada ainda em seu litoral 

pouco desbravado, diferente do Sudeste e Nordeste cujas porções litorâneas já estavam de 

muito tomadas por grandes plantações e a madeira e lenha para o abastecimento já vinha de 

locais distantes do interior, dificultando o escoamento. 

Efetivamente, não foi de uma hora para outra que se proibiu o uso de algumas 

madeiras por parte da população local, mas a carta Régia de 1796 desencadeou um processo, 

forçado legalmente e em muitos casos não levado adiante, de autoconhecimento, por parte dos 

governadores, das “riquezas” contidas em seus domínios, se essa riqueza era ou não explorada 

até então e com que finalidade. 

Embora as disposições legais de ordenação do território fossem freqüentemente 

burladas e os relatórios que deveriam ser produzidos pelos governadores e depois presidentes 

de província nem sempre foram feitos ou feitos com correção, as instruções quanto ao 

escrutínio das potencialidades econômicas da natureza e da sociedade locais solicitada pelo 

vice-rei em 1797 foram diligentemente cumpridas, particularmente pelo governador de Santa 

Catarina, resultando na produção de documentos sobre a quantidade, qualidade, localização e 

disponibilidade das principais madeiras locais, juntamente com tabelas de exportação desse e 

                                                 
34 Decreto 1.318, de 30 de janeiro de 1854, artigo 13. In: Coleção de leis do Império do Brasil. Op. cit. 
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de outros produtos agrícolas implantados nos locais que ocuparam as áreas de floresta 

desmatada.  

O projeto oficial de extração de madeiras na Ilha de Santa Catarina acentua-se nesse 

momento quando o Conde de Resende, seguindo as orientações reais, solicita ao Governador 

da Ilha e dos demais Distritos de sua Jurisdição, um relatório sobre a qualidade e quantidade 

de madeiras de construção e viabilidade de tal empreendimento. O primeiro ofício registrado 

sobre o tema partiu do Vice Rei na data de 16 de maio de 1797 e solicitava do governador 

informações, na forma de relações e mapas.35 

Essa nascente “indústria madeireira” na Ilha de Santa Catarina tinha outra vantagem 

para a Fazenda Real. As espécies indicadas não faziam parte das ditas madeiras reservadas, 

posteriormente chamadas “madeiras de lei” e seria lucrativo retirá-las das terras concedidas 

em sesmaria e que as obrigatoriedades de produzir e construir benfeitorias em prazo de dois 

anos não se tivessem cumprido. O interesse da coroa não era desalojar de todo esses 

“proprietários” já que quanto mais ocupado o território menos risco de invasão e ocupação 

estrangeira, porém, poder-se-ia tirar proveito das eventuais irregularidades, uma vez que as 

madeiras não reconhecidas como reservadas ou de lei, deveriam ser pagas aos ocupantes 

legais do terreno em caso de extração por parte do governo. 

Enfim, a Ilha de Santa Catarina entra no século XIX com um certo controle, ao 

menos na teoria, da exploração de suas matas. Estava definido o uso atribuído as melhores 

peças de madeira e, conseqüentemente, do que os habitantes locais poderiam dispor. Esse 

fato, aliado a facilidade da derrubada provocou uma grande devastação também nos mangues 

da Ilha, especialmente os localizados próximos à vila de Desterro, para uso nas caieiras e 

engenhos. Essa derrubada era fato nas proximidades da maioria das vilas do Brasil. Relatórios 

de governadores indicavam que “não existia mais madeira adequada por muitas léguas nas 

proximidades das vilas maiores [...] em Campos, as toras tinham de ser arrastadas de três a 

nove quilômetros até a costa.”36 Na Ilha os mangues do Itacorubi e Ressacada foram 

reduzidos consideravelmente. Sua utilidade não era percebida como extrapolando a extração 

das cascas ricas em tanino e das madeiras baixas e de fácil exploração. Além do mais a eles 

eram atribuídos boa parte dos miasmas da vila e a derrubada de sua vegetação os exporia ao 

sol e, ato contínuo, secaria seus lodaçais e eliminaria os mosquitos e o mau cheiro.  

                                                 
35 Ofício do Conde de Rezende ao Governador João Alberto de Miranda Ribeiro em 16/05/1797. Acervo: 

Arquivo Público do Estado de Santa Catarina - APESC. 
36 DEAN. Warren. A ferro e fogo... Op.cit. p. 152. 
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Podemos perceber por fim, pela análise de algumas das leis brasileiras do final do 

século XVIII e do século XIX, especialmente as que de forma mais direta referiam-se a 

floresta e suas funções utilitárias, que apesar de existirem pessoas que partilhavam um 

pensamento preservacionista e até que algumas dessas pessoas fizeram parte do governo, a 

abrangência de suas idéias não teve força para impedir ou ao menos minorar o desmatamento 

do litoral brasileiro. Leis existiam e eram bem formuladas, com uma boa base e conhecimento 

de causa, ao menos na teoria - não podemos esquecer que a maioria desses legisladores foi 

preparada em boas escolas européias - mas na prática o machado e o fogo foram mais 

eficientes. 

Difícil especular por que, mas, certamente, se alguns fatores essenciais como a 

vastidão do território, as diferenças climáticas e geomorfológicas, a agricultura e a 

colonização, tivessem sido analisados em sua real dimensão, os danos seriam menores. A 

homogeneização das leis, forçando sua aplicação em locais e grupos sociais tão diversos 

gerou conflitos e desses conflitos surgiram as mais diversas adaptações e interpretações da 

letra da lei. Como conseqüência as madeiras tão abundantes no século XIX estão em extinção 

ou extintas hoje e a relação das pessoas com as florestas do Brasil está em um contínuo 

processo de exploração, utilização e negociação com a legislação em vigor. E repetidamente o 

legal passa à margem do usual. 

 

 


