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RESUMO 

Esta pesquisa está sendo desenvolvida com finalidade de conclusão de curso de 

Bacharelado em Geografia da Universidade Federal de Mato Grosso – campuns Cuiabá/Brasil, o 

objetivo desta pesquisa apresenta-se em desvelar o discurso do Zoneamento Socioeconômico 

Ecológico do Estado de Mato Grosso (ZSEE-MT) sobre o desenvolvimento produzido “pelo e 

para” o agronegócio legitimando o território como produtor de commoditites, no período de 2009 

a 2011. Neste artigo serão analisados os programas e políticas públicas do Estado no tocante à 

produção agropecuária e o acesso a terra considerando o debate ambiental. 

Buscaremos analisar os municípios líderes no desmatamento no mês de abril de 2011 

quando foi aprovado no apagar das luzes o ZSEE-MT e os impactos socioambientais causados 

por essa lei, procurando compreender como se relacionam os territórios do agronegócio, os 

territórios camponeses, indígenas e preservação ambiental nestes municípios e como age o 

Estado técnica e politicamente? 

Os municípios que compõe o universo de análise estão em debates sobre a questão 

socioeconômica ecológica, para a compreensão serão analisados os programas e políticos 

públicos no tocante a produção agropecuária e sua formação sócio-espacial em contexto 

regional, valorizando as categorias espaço e território para o entendimento dos discursos do 

ZSEE-MT, contrapondo os anseios e necessidades colocadas pelo coletivo nas audiências 

públicas. 

INTRODUÇÃO 

O problema fundiário do Brasil é datado desde 1530, com a criação das capitanias 

hereditárias e do sistema de sesmarias, ou seja, nasce o latifúndio. Em 1822 o país se torna 

“Independente”, porém os conflitos entre os proprietários e grileiros não cessou, em 1850 foi 

criado a Lei 601 ou Lei de Terras com finalidade de estabelecer critérios com relação aos direitos 

e deveres dos proprietários de terra, neste momento o tráfico negreiro ficou proibido em terras 

brasileiras e teria que ser substituída por outra atividade econômica, neste caso a atividade 

agrícola. Neste contexto nenhuma nova sesmaria poderia ser concedida e a única forma de 

aquisição de terras somente poderia ser obtida por meio da compra junto ao governo, surgem 

então os grileiros que forjavam documentos para garantir e ampliar a posse de terras, ou seja, a 

Lei de Terras transformou a terra em mercadoria e legitimou a posse aos antigos latifundiários. 



 

Mesmo com a Proclamação da República em 1889, o poder político brasileiro e 

especificamente mato-grossense continua nas mãos dos latifundiários, já no final de 1950 e 

início dos anos 60 a questão fundiária começou a ser debatida pela sociedade, porém em 1964 o 

golpe militar desarticulou mais uma vez o modo de vida camponês e o sonho da reforma agrária, 

um dos artifícios utilizados pelos militares foi o processo de colonização com o objetivo de não 

realizar a reformar agrária necessária, mas sim manter o domínio sobre a estrutura fundiária 

brasileira, especificamente das porções Norte e Centro-Oeste regiões em que os camponeses 

foram destinados para “colonizar”, com o discurso vigente na época de “integrar para não 

entregar” as fronteiras do Brasil. 

Ainda no regime militar, a modernização da agricultura contribuiu para expropriação do 

camponês da terra, pois as mecanizações e a produção capitalista tornavam inviável o modo de 

vida camponês ferindo a função social da terra, sendo um dos motivos para origem da luta pela 

terra. Este modelo de agricultura se perpetua até hoje aumentando a desigualdade social no 

campo, pois evidencia e privilegia a produção de commodities e não de alimentos.  

Neste contexto que se insere o Estado de Mato Grosso, que por um lado parece 

dissociar as políticas fundiárias e agrárias ao pensar na consolidação de uma produção 

alimentar e abastecimento interno, e por outro lado entrelaça a produção à terra ao favorecer nas 

diversas esferas de ação do Estado o desenvolvimento do agronegócio por meio da 

consolidação dos latifúndios. 

Com a Constituição de 1988 delega a União à competência da execução de Planos de 

Ordenamento Territorial (Zoneamento) e a Constituição Estadual define competência do 

Governo do Estado à realização do Zoneamento Antrópico Ambiental, o ZSEE-MT compreende 

um instrumento técnico-político de informação e regulação do uso do território, é uma ferramenta 

de ordenamento territorial, que se discutido abertamente com toda sociedade e levando em 

considerações as idéias e vontade popular poderá diminuir conflitos sobre os recursos naturais e 

reduzir a pressão sobre as florestas, antes de ser uma ferramenta de ordenamento territorial em 

primeiro plano, sugiro que seja um instrumento social de interesses e vontade popular. 

Em 1992 o Governo do Estado de Mato Grosso edita a Lei 5.993, que teve como base o 

Zoneamento Agroecológico, em 1995 o Governo do Estado de Mato Grosso implanta o projeto 

de Zoneamento Socioeconômico Ecológico que ficou parado por longos anos. A pedido do setor 

produtivo o projeto do ZSEE-MT foi retirado da Assembléia Legislativa pelo Governo do Estado 

em 2005, para Avaliação Técnica da Secretaria de Estado do Meio Ambiente, passando ainda 

pela Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária e Secretaria de Estado de Planejamento e 

Coordenação Geral, antes de entrar o votação o projeto deve passar por 12 audiências públicas 



 

nos municípios de Juína, Alta Floresta, Vila Rica, Barra do Garças, Rondonópolis, Cuiabá, 

Cáceres, Tangará da Serra, Diamantino, Sorriso, Juara e Sinop.  

O ZSEE-MT tem como Presidente, Vice Presidente e Relator da Comissão Especial os 

Deputados Estaduais Dilceu Dal Bosco, Percival Muniz e Alexandre Cesar respectivamente. A 

Mesa Diretora (2009 – 2011) é integrada pelo Presidente e 1º Secretário da Assembléia 

Legislativa os Deputados Estaduais Riva e Sergio Ricardo respectivamente, tendo como 

Governador Blairo Maggi (2003-2010) e então Vice Governador e atual Governador Silval 

Barbosa (2011-2014), a Equipe Técnica responsável pela revisão e atualização do ZSEE-MT é 

constituída pela Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral de Mato Grosso 

em coordenação da Tereza Vasconcelos e Secretaria de Estado do Meio Ambiente em 

coordenação da Elaine Corsini. 

A proposta do ZSEE-MT é regionalizar o Estado de Mato Grosso em 12 regiões de 

planejamento avaliando sua sustentabilidade quanto a Eficiência Econômica, Condições e 

Qualidade de Vida e Qualidade do Ambiente Natural com discurso de políticas públicas visando 

à ordenação de territórios almejando o desenvolvimento sustentável nas esferas social, 

econômica e ecológica. Após as audiências públicas conflituosas onde a sociedade não foi 

ouvida e quando ouvidas suas opiniões e idéias não foram levadas em consideração, 

desrespeitando o povo e o meio ambiente. 

Em abril de 2011 em meio a uma discussão interna dos parlamentares matogrossense o 

ZSEE-MT foi aprovado e sancionado pelo atual Governador Silval Barbosa, porém o promotor do 

Meio Ambiente em Cuiabá, Domingos Sávio entrou com petição junto ao Ministério Público para 

anular a lei 9.523/11 (ZSEE-MT), já em Brasília a Comissão Coordenadora do Zoneamento 

Ecológico-Econômico do Território Nacional (CCZEE) rejeitou o ZSEE-MT por não levarem 

consideração às idéias colhidas nas audiências públicas, “falhas” jurídicas, redução de áreas 

protegidas, entretanto aumenta as áreas para produção agrícola possibilitando o desmatamento. 

Porém a Comissão Coordenadora do Zoneamento Ecológico-Econômico do Território 

Nacional (CCZEE), composta por representantes de 14 Ministérios, incluindo o de Meio 

Ambiente, rejeitou o ZSEE-MT por vários critérios contidos no decreto federal nº 4.297/2002 e 

nas Diretrizes Metodológicas para o ZSEE-MT do Brasil que não foram contemplados na Lei 

Estadual 9.523/2011 que dispõe sobre o ZSEE-MT que só será reconhecido perante a UNIÃO 

quando o Governo do Estado de Mato Grosso se adequarem ao decreto federal a cima citado. 

Por fim, este estudo se justifica por revelar outra face do discurso do ZSEE-MT sobre o 

desenvolvimento socioeconômico ecológico produzido “pelo e para” o agronegócio. Com todas 

as contradições externadas a cima, esta pesquisa se faz necessário. 



 

MÉTODOS 

O método não é apenas a descrição dos procedimentos para a obtenção de 

determinados resultados, mas sim o caminho filosófico, político e científico, teorias, princípios, 

articulação permanente entre teoria e prática... A realização desta monografia parte da 

perspectiva dialética, segundo CHAUÍ (2000) “A dialética é um debate, uma discussão, um 

diálogo entre opiniões contrárias e contraditórias para que o pensamento e a linguagem passem 

da contradição entre as aparências à identidade de uma essência”. Neste contexto o ZSSE feriu 

a dialética, uma vez que as audiências públicas realizadas nas regiões de planejamento não 

colheram e nem levaram em consideração os desejos da diversidade de grupos sociais e modos 

de vida presente no estado, THOMPSON afirma que “A experiência vivida é o diálogo 

fundamental entre o evento e o conceito, o ser social e a consciência social”. 

O materialismo histórico dialético é de fundamental importância para o entendimento e 

análise da formação sócio-espacial dos municípios matogrossesnses que compõem o universo 

de análise, pois revelarão a estrutura social do Estado de Mato Grosso considerando o modo de 

produção vigente e as opções políticas que ao longo de seu processo histórico instituíram este 

modelo de sociedade que hoje governa o Estado. Segundo THOMPSON (2007, apud MULLER) 

“o materialismo histórico acentua conceitos fundamentais como os de práxis e agir humano”, 

sendo a práxis para CHAUÍ (2000) uma ação ética, política e econômica, que tem o próprio 

agente como fim. 

Partindo do diálogo entre hipótese e evidência, o materialismo histórico, ressalta o 

caráter histórico do ser social a compreensão e sua prática, sendo necessário para o 

entendimento do universo de análise. A categoria totalidade também será empregada como 

perspectiva metodológica, segundo CARVALHO (2007) “A totalidade é uma das categorias mais 

fundamentais no processo de produção dialética do conhecimento”, ou seja, a totalidade é o 

movimento das relações sociais da história.  

CHAUÍ (2000, p.537) afirma que: 

 “A História não é um progresso linear e contínuo, uma seqüência de 

causas e efeitos, mas um processo de transformações sociais 

determinadas pelas contradições entre os meios de produção (a forma 

da propriedade) e as forças produtivas (o trabalho, seus instrumentos, 

as técnicas). A luta de classes exprime tais contradições e é o motor 

da História. Por afirmar que o processo histórico é movido por 

contradições sociais, o materialismo histórico é dialético”. 



 

A sociedade e a política não surgem ou nascem do nada, deve ser considerada a ação 

concreta dos seres humanos no tempo, levando a pensar que a historicidade é condição 

fundamental para crítica da concepção do mundo, nesta perspectiva está inserido o ZSEE-MT 

que não surgiu do nada, pelo contrário surge como perspectiva de reestruturação espacial para 

produção capitalista do agronegócio brasileiro e manter o domínio da estrutura fundiária do 

estado de Mato Grosso. 

Segundo CARVALHO (2007) “Se a realidade é um processo histórico, então o 

conhecimento produzido a seu respeito é fruto de uma construção na qual o objeto a ser 

estudado é elaborado tendo em vista as múltiplas determinações que, historicamente, o 

constituem”. Para CHAUÍ (2000) “As relações sociais de produção não são responsáveis apenas 

pela gênese da sociedade, mas também pela do Estado”. No Caso do ZSEE-MT a dialética 

remete ao discurso entre dois pólos, sociedade e estado, levando em consideração o processo 

histórico, para MARX “Não é a idéia que define os rumos da história, mas são os homens na sua 

prática social, nas relações com os outros homens que produzem”. 

Segundo MÉSZÁROS (2011): 

“O estudo da relação dialética entre estrutura e história é essencial 

para uma compreensão adequada da natureza e das características de 

qualquer formação social para cujos problemas se procurem soluções 

sustentáveis. Isto é particularmente importante no caso da formação 

social do capital, com a sua tendência inexorável para uma 

determinação totalmente abrangente e estruturalmente incorporada de 

todos os aspectos da reprodução social e da – realizável pela primeira 

vez na história – dominação global implícita nesta forma de 

desenvolvimento”. 

O ZSEE-MT a qualquer custo tenta passar a idéia de desenvolvimento através da 

ordenação territorial do Estado de Mato Grosso legitimando o território como produtor de 

commoditites, desconsiderando territórios indígenas, unidades de conservação, função social da 

terra, questão ambiental... 

O que não pode ocorrer é a universalização dos interesses da bancada ruralista como 

sendo interesses de todos da sociedade, por isso sugiro uma ruptura epistemológica ao modo 

que está sendo pensado e realizado o ZSEE-MT, a escolha do materialismo histórico dialético 

ocorreu por pensar que é o método que disponibiliza maiores recursos de raciocinar a realidade 

social, segundo (THOMPSON, 1978, p. 262) “É bem verdade que o materialismo histórico estuda 

o processo social em sua totalidade, i.e., propõe-se a ser uma história total da sociedade, na 



 

qual todas as histórias setoriais estariam reunidas.”, portanto, seria aquela que alcançaria a 

essência dos fenômenos. 

Essa monografia se desenvolverá em três eixos fundamentais: Cartografia Geográfica, 

como perspectiva metodológica de fundamental importância, pois valorizaremos a cartografia 

como linguagem ao entendimento geográfico, a cartografia será empregada na perspectiva da 

geografia. A cartografia vista como linguagem é possibilidade de veiculação de um discurso 

escamoteado do estado, revelando a relação contraditória entre o estado como o bem estar 

social e o estado que promove a ideologia burguesa, portanto a cartografia enquanto linguagem 

espacial é capaz de mostrar o processo de ordenamento territorial do ZSEE-MT de consolidação 

da reestruturação produtiva do agronegócio. 

Contamos com os embasamentos oferecidos por autores como HARLEY (1991) 

afirmando que “os mapas são construções sociais que a partir de representações gráficas e 

verbais facilita a compreensão espacial dos objetos...” partindo da perspectiva dos mapas como 

representações sociais, buscaremos desvelar o discurso do ZSEE-MT do Estado de Mato 

Grosso sobre o desenvolvimento socioeconômico ecológico produzido “pelo e para” o 

agronegócio legitimando o território como produtor de commoditites. 

Outro autor utilizado será o Lacoste (1988) que descreveu “a carta como forma de 

representação geográfica por excelência... não é nem gratuita, nem desinteressada: meio de 

dominação indispensável, de domínio do espaço”. ou seja, partindo da perspectiva do mapa 

como dominação indispensável do espaço, outro embasamento teórico utilizado será Girardi, G. 

(2005) que discute “as diferentes possibilidades de leitura do mapa, fazendo uma crítica a visão 

tradicional da cartografia como representação da realidade, resultado do aperfeiçoamento 

técnico e desenvolvimento da ciência”. Esta autora ajudará a entender os instrumentos técnicos 

e políticos por trás das confecções dos mapas do ZSEE-MT, por fim, a autora BATISTA, S. C. 

(2012) que parte da perspectiva de “compreender o mapa como instrumento de luta por justiça 

social, considerando que o mapa é fruto da sociedade que o constrói e, portanto pode gerar 

representações, que conscientemente fomenta ações políticas no território”, sendo fundamental 

para pesquisa em que me proponho a realizar, pois o ZSEE-MT realizou audiências públicas 

onde a voz do povo deveria ter sido levada em consideração almejando a construção do 

conhecimento em coletividade. 

O segundo e terceiro eixo compreende a questão agrária: Política Agrária e Função 

Social da Terra, durante a pesquisa será aprofundado o estudo sobre a política fundiária no 

Estado de Mato Grosso para o entendimento da configuração da estrutura fundiária do 

estado, onde serão utilizados embasamentos teóricos, tais como: MORENO, G. (1997) ao 



 

mesmo tempo em que será aprofundado na bibliografia de FELICIANO, C. A. (2006) para 

compreender o movimento camponês e OLIVEIRA, A. U. (1986, 1997, 2007 e 2011) para o 

entendimento sobre as formas em que o capital se apropria dos modos de produção, da terra, 

recursos naturais, política agrária, reforma agrária, renda da terra e função social da terra. 

Esta pesquisa conta basicamente com etapas de aquisição, sistematização, leitura e 

análise dos materiais selecionados, confecção cartográfica no embate ambiental e função social 

da terra, sistematização dos resultados e redação final, que poderão ser realizadas 

concomitantemente. 

 Aquisição dos materiais selecionados, tais como os livros para o referencial teórico, 

documentos cartográficos e não-cartográficos do ZSEE-MT das regiões de planejamento onde 

compreende os municípios líderes no ranking de desmatamento em Mato Grosso, além de 

artigos, imagens de satélite, e outros subsídios que possam complementar a análise acerca da 

função social da terra utilizando tabela de assentamento do INTERMAT, INCRA disponível na 

internet e ambiental utilizando o banco de dados do IMAZONGEO.  

 Levantamento de informações socioeconômicas ambientais, sistematização dos dados 

do ZSEE-MT, com finalidade de debater as condições de sua realização, na perspectiva das 

dimensões técnica de informação e política de regulação do uso do território matogrossense 

como produtor de commodities. 

 Após as leituras e análise dos materiais adquiridos, será realizada a confecção 

cartográfica com finalidade de provar através dos mapas que o estado fere a constituição no eixo 

da função social da terra e ambiental. 

 A pesquisa bibliográfica e cartográfica sobre o universo de análise ocorrerá em 

constante sintonia, a fim de analisar a formação sócio-espacial dos municípios matogrossense, 

levando em consideração a possibilidade de o estado promover o agronegócio nesses 

municípios incentivando com linhas de créditos, contrapondo com as leis e reportagem sobre o 

passivo ambiental e função social da terra. 

 Sistematização dos resultados e da redação final. 

É válido mencionar que durante o curso de Bacharelado em Geografia (2009 – 2012) 

tivemos aulas de campo em diversas disciplinas pelo Estado de Mato Grosso, atingindo ao 

menos 1 município das 12 regiões de planejamento proposto pelo ZSEE-MT e participei 

enquanto acadêmico e sociedade civil da audiência pública realizada em Cuiabá. As aulas de 

campo contribuíram para entender e verificar na prática a opção política do Estado de Mato 

Grosso pela produção em larga escala, latifúndios, enquanto que na audiência pública pude 



 

perceber o desprezo da Comissão Especial em coletar as opiniões relevantes da população 

sobre o ZSEE-MT.  

RESULTADOS E CONCLUSÕES 

Com a Constituição de 1988 é delegada a União à competência da execução de Planos 

de Ordenamento Territorial (Zoneamento) e a Constituição Estadual define competência do 

Governo do Estado à realização do Zoneamento Antrópico Ambiental, em 1991 ocorreu o 

primeiro zoneamento de Mato Grosso, o Zoneamento Agroecológico.  O ex secretário da 

SEPLAN-MT Yênes disse em entrevista a revista SINA MATO GROSSO – AGOSTO DE 2008 – 

ANO 2 – Nº 18 (p. 09) que “em 1992, foi feito a primeira aproximação do zoneamento conhecido 

como o mapa das 7 zonas. O governo fechou um contrato com o Banco Mundial um empréstimo 

quando foi desenvolvido o Prodeagro. Então o Zoneamento que custou 30 milhões de reais foi 

desenvolvido durante 10 anos. Ele foi de 1 de janeiro de 1992 a 30 de outubro de 2002”. Durante 

esse período o Governo do Estado de Mato Grosso edita a Lei 5.993, que teve como base o 

Zoneamento Agroecológico e em 1995 implanta o projeto de ZSEE-MT.  

A SEPLAN assumiu o ZSEE-MT em 1 de janeiro de 2003 quando já tinha acabado a 

fase de diagnóstico e de levantamento, que foi realizado por uma consultoria de São Paulo, não 

houve envolvimento da sociedade organizada. Em maio de 2004 o ZSEE-MT ficou pronto e 

encaminhado em junho para Assembléia Legislativa onde ficou parado por um ano, em 2005 a 

pedido do setor produtivo o projeto do ZSEE-MT foi retirado da Assembléia Legislativa pelo 

Governo do Estado para Avaliação Técnica da Secretaria de Estado do Meio Ambiente, 

passando ainda pela Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária e Secretaria de Estado de 

Planejamento e Coordenação Geral, antes de entrar o votação o projeto deve passar por 12 

audiências públicas nos municípios de Juína, Alta Floresta, Vila Rica, Barra do Garças, 

Rondonópolis, Cuiabá, Cáceres, Tangará da Serra, Diamantino, Sorriso, Juara e Sinop.  

O ZSEE-MT tem como Presidente, Vice Presidente e Relator da Comissão Especial os 

Deputados Estadual Dilceu Dal Bosco, Percival Muniz e Alexandre Cesar respectivamente. A 

Mesa Diretora (2009 – 2011) é integrada pelo Presidente e 1º Secretário da Assembléia 

Legislativa os Deputados Estadual Riva e Sergio Ricardo respectivamente, tendo como 

Governador Blairo Maggi (2003-2010) e então Vice Governador e atual Governador Silval 

Barbosa (2011-2014), a Equipe Técnica responsável pela revisão e atualização do ZSEE-MT é 

constituída pela Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral de Mato Grosso 

em coordenação da Tereza Vasconcelos e Secretaria de Estado do Meio Ambiente em 

coordenação da Elaine Corsini. 



 

A proposta do ZSEE-MT é regionalizar o Estado de Mato Grosso em 12 regiões de 

planejamento avaliando sua sustentabilidade quanto a Eficiência Econômica, Condições e 

Qualidade de Vida e Qualidade do Ambiente Natural com discurso de políticas públicas visando 

à ordenação de territórios almejando o desenvolvimento sustentável nas esferas social, 

econômica e ecológica. Em 2008 e 2009 ocorreram as audiências públicas que por sinal foram 

conflituosas onde a sociedade não foi ouvida e quando ouvida suas opiniões e idéias não foram 

levadas em consideração, desrespeitando o povo, meio ambiente e a constituição federal.  

Em abril de 2011 em meio a uma discussão interna dos parlamentares matogrossense o 

ZSEE-MT foi aprovado e sancionado pelo atual Governador Silval Barbosa, porém o promotor do 

Meio Ambiente em Cuiabá, Domingos Sávio entrou com petição junto ao Ministério Público para 

anular a lei 9.523/11 (ZSEE-MT), já em Brasília a Comissão Coordenadora do Zoneamento 

Ecológico-Econômico do Território Nacional rejeitou o ZSEE-MT por não levarem consideração 

às idéias colhidas nas audiências públicas, “falhas” jurídicas, redução de áreas protegidas, 

entretanto aumenta as áreas para produção agrícola possibilitando o desmatamento, no mesmo 

mês da aprovação o estado de Mato Grosso foi apontado como líder nacional do desmatamento 

da Amazônia Legal.  

O Zoneamento Socioeconômico Ecológico de Mato Grosso tem com um dos objetivos a 

preservação e recuperação ambiental, mas como preservar se a flexibilização permite desmatar 

50% da Floresta e 50% do Cerrado em algumas zonas, sendo que o permito são 20% da 

Floresta e 65% do Cerrado. É válido mencionar que no mês da aprovação do ZSEE-MT, Mato 

Grosso em Abril de 2011 desmatou aproximadamente 81,41% do total de desmate na Amazônia 

Legal neste mês/ano, o que leva a questionar a validade do ZSEE-MT perante a preservação e 

recuperação ambiental. 

Foram criados Categorias, Subcategorias, Zonas e Subzonas com finalidade de ordenar 

de forma integrada as decisões públicas e privadas sobre políticas e investimentos que 

envolvam a utilização de recursos naturais. A realidade física, biológica e socioeconômica, o 

conhecimento das potencialidades, fragilidades dos vários ambientes e os diversos modos de 

vida de Mato Grosso deveriam ser levado em consideração ao criar essas entidades, o ex 

secretário da SEPLAN-MT Yênes disse em entrevista a revista SINA MATO GROSSO – 

AGOSTO DE 2008 – ANO 2 – Nº 18 (p. 12) “que não foi feito a definição do ZSEE-MT em cima 

da vegetação. Vegetação é que menos influiu”, ficando evidente a despreocupação do ZSEE-MT 

em preservar e recuperar o meio ambiente, nem o aumento das áreas de proteção ocorreram. 

Na mesma revista o ex secretário disse “o ZSEE-MT não proíbe nada, não tem uma diretriz do 



 

zoneamento que faça isso. A única frase que tem é “proibida à aplicação de defensivos agrícolas 

no entorno das áreas indígenas”. Então você pode produzir de tudo..(p. 12).” 

Em texto de Aluízio Azevedo et al publicado na REVISTA SINA – MATO GROSSO – 

SETEMBRO DE 2008 – ANO 2 – Nº 19 (p. 7), fica claro como foram realizadas as audiências 

públicas. “Em Paranatinga, o processo que deveria ser democrático não se concretizou. 

Testemunhas e participantes da audiência pública revelam que a condução da mesa, contratada 

pela AL, não seguiu a metodologia estabelecida previamente entre os vários setores sociais”, ou 

seja, descumprimento da lei. Ainda na mesma revista foi publicado que “sabíamos da 

participação ativa do setor do agronegócio nessas audiências públicas, apenas não 

esperávamos que fosse agir com tanta ignorância. Não houve conhecimento técnico-científico e 

nem argumentos jurídicos que os convencessem da inviabilidade de suas propostas. Queriam 

ganhar tudo no grito com apoio da mesa condutora dos trabalhos (p. 9)”. Este setor deixa 

claramente que lutam por mais espaços para as atividades agropastoris. 

No mês de aprovação do Zoneamento Socioeconômico Ecológico de Mato Grosso, o 

Estado de Mato Grosso liderou o ranking nacional de desmatamento na Amazônia Legal. 

Segundo o IMAZONGEO (ABRIL/2011 SAD) no mês de abril foi desmatado aproximadamente 

298,33 km² da Amazônia Legal, o Estado de Mato Grosso desmatou 242,86 km² ou 81,41 %, 

enquanto que Pará desmatou 20,40 km² ou 6,84%, Rondônia 19,60 km² ou 6,57% e Amazonas 

15,47 km² ou 5,18% do total, é válido mencionar que o Estado de Mato Grosso desmatou quase 

11 vezes mais que o segundo colocado, 12 vezes mais que o terceiro colocado e 15 vezes mais 

que o último colocado.  

Esse desmatamento desenfreado no mês de abril de 2011 é resultado da aprovação do 

ZSEE-MT, segundo notícias veiculas no portal G1 o Superintendente do Instituto Brasileiro do 

Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis em Mato Grosso, Ramiro Hofmeister 

avaliou que existe uma “brecha” no ZSEE-MT (LEI Nº 9.523/11) no artigo 24º, parágrafo primeiro 

do ZSEE-MT – “Para imóveis rurais do estado de Mato Grosso situados em área considerada 

como floresta, fica indicada a redução da reserva legal para fins de composição, de 80% para 

até 50% da propriedade” que acarretou um número alto de desmatamento entre o mês de março 

e abril, quando o estado foi apontado como o líder nacional do desmatamento na Amazônia 

Legal, justamente o mês que foi aprovado o ZSEE-MT. (<http://g1.globo.com/mato-

grosso/noticia/2011/07/lei-do-zoneamento-de-mt-pode-ter-estimulado-desmatamento-diz-

ibama.html> Acesso em 06/11/2012). 

Ainda no portal do G1, o Ministério Público Estadual considerou o ZSEE-MT 

inconstitucional e já entrou com uma ação pedindo a nulidade. Um estudo produzido por 12 
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técnicos a pedido do promotor do Meio Ambiente em Cuiabá, Domingos Sávio, aponta que o 

estado pode perder mais de 85% das áreas protegidas pelo governo estadual e federal, reduzir 

até 81% do potencial hídrico, reduzir 12% das áreas indígenas, além de reduzir 23% do potencial 

ambiental do estado caso entre em vigor o ZSEE-MT. (<http://g1.globo.com/mato-

grosso/noticia/2011/06/zoneamento-ecologico-de-mt-pode-eliminar-85-de-areas-protegidas-diz-

mpe.html> Acesso em 06/11/2012) 

Dos 66 municípios que desmataram na Amazônia Legal 48 são de Mato Grosso, entre 

os 10 municípios no ranking nacional de desmatamento da Amazônia Legal, 7 municípios são de 

Mato Grosso. Segundo o IMAZONGEO (ABRIL/2011 SAD) no mês de abril de 2011 o município 

que mais desmatou foi Nova Ubiratã – MT desmatou 62,22 km², desmatando mais que a 

somatória dos Estados do Pará, Rondônia e Amazonas, o segundo município que mais 

desmatou foi Porto dos Gaúchos – MT com 31,59 km², desmatando mais que os Estados do 

Pará, Rondônia ou Amazonas, o terceiro município que mais desmatou foi Itanhangá – MT com 

29,88 km², desmatando mais que os Estados do Pará, Rondônia ou Amazonas, o quarto 

município que mais desmatou foi Tapurah – MT com 16,93 km², desmatando mais que o Estado 

da Amazonas. O quinto, sexto, sétimo, oitavo, nono e décimo município que mais desmatou 

foram Altamira – PA 11,19 km², Apuí – AM 10,28 km², Santa Carmem – MT 9,37 km², Feliz Natal 

– MT 8,91 km², Porto Velho – RO 8,00 e Nova Maringá – MT 7,36 km², respectivamente.  

Os municípios matogrossense líderes no desmatamento da Amazônia Legal em abril de 

2011, estão situados nas Regiões de Planejamento IX (Diamantino), X (Sorriso), XI (Juara) e XII 

(Sinop) regiões que tem como cidade pólo os municípios do agronegócio na produção de 

Algodão, Milho, Soja e Bovino. 

O ZSEE-MT almeja resultados que possa melhorar a qualidade de vida da sociedade em 

geral utilizando de forma ordenada os recursos naturais para o desenvolvimento socioeconômico 

com qualidade ambiental, reduzir o número de pessoas socialmente vulneráveis, inserir o 

pequeno e médio produtor no mercado, entre outros. Mas como ocorrerão esses resultados 

sendo que as políticas públicas só favorecem os grandes, em lista divulgada pelo INTERMAT 

nenhum dos municípios líderes no desmatamento da Amazônia Legal possui assentamento 

realizado pelo governo estadual até a data de 2005.  

Os municípios de Porto dos Gaúchos e Santa Carmem não possuem nenhum 

assentamento, unidade de conservação ou terra indígena, os municípios de Itanhangá terceiro e 

Tapurah não possuem nenhuma unidade de conservação e terra indígena, já os municípios de 

Feliz Natal e Nova Maringá não possuem unidade de conservação. Essas questões me levam a 

questionar o ZSEE-MT uma vez que na prática o que realmente ocorre é o aumento do desmate 
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para consolidação do agronegócio, desconsiderando todos os modos de vida existente em Mato 

Grosso. 

FUNÇÃO SOCIAL DA TERRA 

A terra cumpre com sua função social a partir do momento em que o ser humano obtém 

dela um local para sua morada e é capaz de extrair alimentos, para manutenção própria e de sua 

família, ou seja, a terra é um meio de produção à disposição do homem, a terra deve satisfazer 

suas reais necessidades garantindo sua subsistência, onde esta se encontra com a função 

social. 

A Constituição elenca nos direitos fundamentais, o direito a propriedade: 

Art. 5º. Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer 

natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes 

no País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à 

segurança e à propriedade, nos termos seguintes: 

XXII - é garantido o direito de propriedade; 

XXIII - a propriedade atenderá a sua função social; 

Neste artigo é reforçado o direito a terra e cumprimento de sua função social: 

Art. 170 - A ordem econômica, fundada na valorização do trabalho 

humano e na livre iniciativa, tem por fim assegurar a todos existência 

digna, conforme os ditames da justiça social, observados os seguintes 

princípios: 

II - propriedade privada; 

III - função social da propriedade; 

A Constituição manifesta em mais este artigo sobre o assunto: 

Art. 225 - Todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente 

equilibrado, bem de uso comum do povo e essencial à sadia qualidade 

de vida, impondo-se ao Poder Público e à coletividade o dever de 

defendê-lo e preservá-lo para as presentes e futuras gerações. 

Quanto à limitação absoluta ao direito de propriedade a Constituição assegura: 

Art. 184 - Compete à União desapropriar por interesse social, para fins 

de reforma agrária, o imóvel rural que não esteja cumprindo sua 

função social, mediante prévia e justa indenização em títulos da dívida 

agrária, com cláusula de preservação do valor real, resgatáveis no 

prazo de até vinte anos, a partir do segundo ano de sua emissão, e 

cuja utilização será definida em lei. 



 

De forma clara os artigos acima citados externa o direito a propriedade e o cumprimento 

da função social e a possibilidade do estado em transferir a propriedade que não cumpre a 

função social para aqueles que se propõem a nela produzirem. 

Este artigo esclarece o cumprimento da função social da terra:                

Art. 186 - A função social é cumprida quando a propriedade rural 

atende, simultaneamente, segundo critérios e graus de exigência 

estabelecidos em lei, aos seguintes requisitos: 

I - aproveitamento racional e adequado; 

II - utilização adequada dos recursos naturais disponíveis e 

preservação do meio ambiente; 

III - observância das disposições que regulam as relações de trabalho; 

IV - exploração que favoreça o bem-estar dos proprietários e dos 

trabalhadores. 

O estatuto da terra reforça o direito entre a terra e cumprimento de sua função social: 

Art. 12. À propriedade privada da terra cabe intrinsecamente uma 

função social e seu uso é condicionado ao bem-estar coletivo previsto 

na Constituição Federal e caracterizado nesta Lei. 

 A Constituição garante a todos o direito à propriedade que deverá atender a função 

social, ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso comum do povo, o direito a 

terra só será absoluta quando a propriedade cumprir seu dever de função social, porém o que 

ocorre em Mato Grosso é justamente o direito a terra sem cumprir a função social, obviamente, o 

direito de propriedade encontra uma limitação que é o cumprimento da função social da terra, 

por parte do proprietário, que deve na terra produzir para extrair alimentos necessários para 

subsistência própria e de sua família, ficando claro no Estatuto da Terra e na Constituição 

Federal estas obrigações, me leva a questionar por que não ocorre o cumprimento das leis? 

Entendo por função social da terra a sua distribuição de forma igualitária para que todos 

nela possam se estabelecer, como espaço de vida, um lugar de vocação do camponês para 

produzir alimentos enquanto que o latifúndio tem a terra unicamente como meio de produção e 

mercadoria. Compreendo, por meio de estudos sobre Mato Grosso que seu processo histórico é 

marcado pelas políticas que favorecem o crescimento da expropriação camponesa, excluindo a 

idéia de reforma agrária e incluindo a idéia do latifúndio seja para especulação fundiária ou 

produção de commodities e o ZSEE-MT é outra forma de desarticular o modo de vida camponês 

favorecendo apenas no aumento das áreas de produção agrícola e redução da cobertura 

vegetal, com discurso de desenvolvimento socioeconômico ecológico. 
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