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1. Introdução 

• 
O presente texto pretende apresentar uma introdução às principais interfaces entre o 
Direito à Reforma Agrária e o Direito ao Meio Ambiente Ecologicamente Equilibrado, 
direitos fundamentais do ser humano. 

Pode-se argumentar que o princípio que informa esses direitos é o direito à Vida, o maior 
dentre os direitos fundamentais do homem. É impossível garantir -se o direito à vida das 
populações que pleiteiam o acesso à terra, sem se garantir o equilíbrio do meio ambiente 
das propriedades e seus entornos. O direito à vida das populações sem terra, com 
sanidade, dignidade, qualidade, depende do acesso à terra sã. A ter ra sã, depende de 
fatores ambientais. Por sua vez, o direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, 
ou ao meio ambiente saudável, depende da proteção que se imprime à terra e aos bens 
ambientais a ela relacionados, como água, subsolo, solo, ar, florestas, dentre outros. 

O argumento que se propõe é que não se pode defender um direito à reforma agrária, 
sem pleitear-se, conjuntamente, o respeito ao meio ambiente. E não se pode pleitear a 
defesa e proteção do meio ambiente, sem se considerar os aspectos agrários e sociais 
relativos ao uso da terra. A terra que não for saudável, protegida, bem cuidada, não 
propiciará o sustento das famílias que nela habitam, e, portanto, não garantirá a 
sustentação da Vida em todas as suas formas. Esses direitos, fundame ntais, são 
interdependentes, e não podem ser considerados isoladamente. 

O desafio que se coloca é um caminhar conjunto daqueles que defendem os direitos 
fundamentais do ser humano, como o direito à vida, o direito à terra para o sustento, o 
direito ao meio ambiente saudável, o direito à igualdade e à justiça social, dentre outros 
direitos humanos. Por essa razão é preciso aproximar os movimentos ambientalista e 
dos sem terra no Brasil, paradigmáticos e revolucionários. Essa é uma tentativa de 
destacar a importância da união desses movimentos sociais em prol da causa maior, que é 
a garantia do direito à Vida. 

Os movimentos ambientalista e dos sem terra no Brasil, reconhecidos como movimentos 
sociais, portadores de um projete de transformação da sociedade, que buscam a 
mudança de paradigma do atual sistema de desenvolvimento, a promoção da justiça social 
e do equilíbrio ambiental devem aproximar-se e procurar identificar o que existe de 
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comum entre seus objetivos e fundamentos, visando subsidiar uma caminhada conjunta e 
a defesa jurídica de seus interesses. 

2. Direitos Humanos e Direito Constitucional 

2.1. Direitos Humanos 

A matéria que se discute aqui é objeto de estudo dos juristas da área de Direitos 
Humanos. Conforme dito inicialmente, estamos tratando de direitos humanos 
fundamentais. Nesse sentido é importante destacar o que está disposto nos principais 
tratados sobre a matéria. 

A Declaração Universal dos Direitos Humanos, adotada pela Assembléia Geral das 
Nações Unidas em 1948, é o principal tratado sobr e a matéria. É fruto do entendimento 
das nações que perceberam a importância de se proteger a dignidade humana e seus 
direitos iguais e inalienáveis após um período de enorme atrocidades que foi a Segunda 
Guerra Mundial. Inúmeros são os artigos pertinentes à discussão da dignidade humana 
que seriam passíveis de serem citados num estudo mais aprofundado sobre o direito das 
populações sem-terra. No entanto, vou restringir- me a citar aqueles que dizem respeito 
ao argumento proposto neste texto. São eles: 

"Artigo I - Todas as pessoas nascem livres e iguais em dignidade e direitos. São dotadas 
de razão e consciência e devem agir em relação umas às outras com espírito de 
fraternidade. 

Artigo III - Toda pessoa tem direito à vida, à liberdade e à segurança pessoal. 

Artigo XVII - 
1. Toda pessoa tem direito à propriedade, só ou em sociedade com outros. 
2. Ninguém será arbitrariamente privado de sua propriedade. 

Artigo XXII - Toda pessoa, como membro da sociedade, tem direito à segurança social 
e à realização, pelo esforço nacional, pela cooperação internacional e de acordo com a 
organização e recursos de cada Estado, dos direitos econômicos, sociais e culturais 
indispensáveis à sua dignidade e ao livre desenvolvimento de sua personalidade. 

Artigo XXV - Toda pessoa tem direito a um padrão de vida capaz de assegurar a si 
e a sua família saúde e bem-estar, inclusive alimentação, vestuário, habitação, 
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cuidados médicos e os serviços sociais indispensáveis, o direito à segurança, em caso de 
desemprego, doença, invalidez, viuvez, velhice ou outros casos de perda dos meios de 
subsistência em circunstâncias fora do seu controle .... " 

Alguns dispositivos semelhantes também constam da Convenção Americana de Direitos 
Humanos, adotada e aberta à assinatura na Conferência Especializada Interamericana 
sobre Direitos Humanos em San José da Costa Rica, em 22 de novembro de 1969, 
ratificada pelo Brasil em 1992. Dentre os direitos civis e políticos assegurados pela 
Convenção, conhecida como Pacto de San José d a Costa Rica, podem ser citados: 

"Artigo 4° Direito à Vida 

1. Toda pessoa tem o direito de que se respeite sua vida. Esse direito deve ser 
protegido pela lei e, em geral, desde o momento da concepção. Ninguém pode ser 
privado da vida arbitrariamente ..... 

Artigo 21 - Direito à propriedade privada 

1. Toda pessoa tem direito ao uso e gozo de seus bens. A lei pode subordinar esse 
uso e gozo ao interesse social. 

2. Nenhuma pessoa pode ser privada de seus bens, salvo mediante o pagamento de 
indenização justa, por motivo de utilidade pública ou de interesse social e nos casos e 
na forma estabelecidos pela lei .... 11 

Outros tratados de direitos humanos poderiam ser citados, para demonstrar a 
importância desse direitos. Contudo, vamos nos restringir aos dois citados acima. 

Além dos tratados de direitos humanos, há tratados da área de Direito Internacional do 
Meio Ambiente, que asseguram os direitos correlatos ao direito à vida, que são aqueles 
relacionados à proteção e preservação do meio ambiente, dos recursos natu rais. Citamos 
alguns aqui, para ilustrar a necessidade de uma análise conjunta desses direitos 
fundamentais, na argumentação em defesa do direito à reforma agrária e ao meio 
ambiente equilibrado. 

Em dois momentos as Nações Unidas reuniram -se para debater questões globais com 
vistas à busca de soluções para os problemas de ordem ambiental que afligem o Planeta: 
a primeira vez em Estocolmo, em 1972, e a segunda, no Rio de Janeiro, em 1992. 
Resultaram desses encontros inúmeros tratados e declarações de princípios. Citamos 
aqui alguns princípios acordados entre as Nações Unidas relevantes para o tema desta 
discussão. 
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A Conferência da ONU sobre Meio Ambiente e Desenvolvimento realizada no Rio de 
Janeiro em 1992 ("Rio 92"), propiciou um debate e mobilização da comunidade 
internacional em torno da necessidade de uma urgente mudança de comportamento 
visando a preservação da vida na Terra. A Conferência ficou conhecida como "Cúpula da 
Terra" (Earth Summit), e contou com a presença de 172 países (apenas seis membros 
das Nações Unidas não estiveram presentes), representados por aproximadamente 
10.000 participantes, incluindo 116 chefes de Estado. 

Um dos principais documentos assinados na Rio 92 foi a Agenda 21, um amplo plano de 
ação para a implementação do conceito de desenvolvimento sustentável. O 
desenvolvimento rural e agrícola sustentável é tratado no capítulo 14 da Agenda 21. O 
sucesso de um plano de ação da magnitude da Agenda 21, depende do empenho dos 
estados nacionais, das agências de desenvolvimento, dos organismos das Nações Unidas e 
grupos setoriais independentes em cada área onde a atividade econômica humana afeta o 
ambiente. É necessária uma parceria global em prol do desenvolvimento sustentável, e 
essa parceria começa no nível local. 

É amplo o espectro coberto pela Agenda 21 em sua proposta de desenvolvimento rural e 
agrícola sustentável. Em função da importância e magnitude da proposta, citamos os 
principais aspectos acordados nesse amplo plano de ação, em seu capítulo 14. 

O principal objetivo do desenvolvimento rural e agrícola sustentável proposto pela 
Agenda 21 é aumentar a produção de alimentos de forma sustentável e incrementar a 
segurança alimentar. Isso envolve iniciativas na área da educação, o uso de incentivos 
econômicos e o desenvolvimento de tecnologias novas e apropriadas, de forma a 
assegurar uma oferta estável de alimentos nutricionalmente adequados, o acesso a essas 
ofertas por parte dos grupos vulneráveis, paralelamente à produção para os mercados; 
emprego e geração de renda para reduzir a pobreza; e o manejo dos recursos naturais 
juntamente com a proteção do meio ambiente. 

No item 14.3., a Agenda 21 dispõe que: 

''Para assegurar o sustento de uma população em expansão é preciso dar 
prioridade à manutenção e aperfeiçoamento da capacidade das terras agrícolas 
de maior potencial. No entanto a conservação e a reabilitação dos recursos 
naturais das terras com menor potencial, com o objetivo de manter uma razão 
homem/terra sustentável, também são necessárias. Os principais instrumentos 
do desenvolvimento rural e agrícola sustentável são a reforma da política 
agrícola, a reforma aqrária, a participação, a diversificação dos 
rendimentos, a conservação da terra e um melhor manejo dos insumos. O 
êxito do desenvolvimento rural e agrícola sustentável dependerá em ampla 
medida do apoio e da participação das populações rurais, dos Governos 
nacionais, do setor privado e da cooperação internacional, inclusive da 
cooperação técnica e científica. 

O item 14.4. propõe uma série de medidas para a promoção do desenvolvimento rural e 
agrícola sustentável: 
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(a) Revisão, planejamento e programação integrada da política agrícola, à 
luz do aspecto multifuncional da agricultura, em especial no que diz respeito à segurança 
alimentar e ao desenvolvimento sustentáve I; 

(b) Obtenção da participação popular e promoção do desenvolvimento de 
recursos humanos para a agricultura sustentável. 

(e) Melhora da produção agrícola e dos sistemas de cultivo por meio da 
diversificação do emprego agrícola e não-agrícola e do desenvolvimento da infra 
estrutura; 

(d) Utilização dos recursos terrestres: planejamento, informação e educação; 

(e) Conservação e reabilitação da terra; 

(f) Água para a produção sustentável de alimentos e o desenvolvimento rural 
sustentável; 

(g) Conservação e utilização sustentável dos recursos genéticos vegetais para 
a produção de alimentos e a agricultura sustentável; 

(h) Conservação e utilização sustentável dos recursos genéticos animais para a 
agricultura sustentável; 

(i) Manejo e controle integrado das pragas na agricultura; 

(j) Nutrição sustentável das plantas para aumento da produção alimentar; 

(k) Diversificação da energia rural para melhora da produtividade; 

(1) Avaliação dos efeitos da radiação ultravioleta decorrente da degradação 
da camada de ozônio estratosférico sobre as plantas e animais. 

Apesar de não constituir norma vinculativa, por tratar-se de mera declaração de 
intenções, a Agenda 21 é fruto de amplas discussões entre governos, organizações -não 
governamentais, populações locais, técnicos, cientista s. refletindo um grande esforço de 
entendimento sobre temas prementes para a implantação do desenvolvimento 
sustentável. Além desse caráter consensual no plano internacional, a Agenda 21 está 
sendo utilizada por vários governos como instrumento de planejamento de suas ações. As 
discussões sobre a Agenda 21 Brasileira têm sido conduzidas pelo governo federal, 
através do Ministério do Meio Ambiente, que já apresentou conclusões preliminares 
sobre a Agricultura Sustentável, conforme será comentado adiante. 

Além da Agenda 21, foi assinada na Rio 92 um tratado intitulado "Declaração do Rio 
sobre Meio Ambiente e Desenvolvimento". Esta tem um caráter de declaração de 
princípios que devem nortear as ações das nações e de seus cidadãos. Também não tem 
caráter vinculativo, mas sua aprovação tem papel importante na evolução e consagração 
de alguns direitos ambientais no âmbito do Direito Internacional Público. Dentre os 
artigos de especial interesse nessa discussão, destacam -se: 
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"Princípio 1: Os seres humanos estão no centro das preocupações 
relativas ao desenvolvimento sustentável. Eles têm o direito a uma 
vida saudável e produtiva em harmonia com a natureza. 

Princípio 3: O direito ao desenvolvimento deve ser atingido de forma a 
garantir o atendimento equitativo das necessidades ambientais e de 
desenvolvimento das presentes e futuras gerações. 

Princípio 4: O desenvolvimento sustentável depende de que a 
proteção ambiental constitua parte integrante do processo de 
desenvolvimento, sem ser considerada isoladamente. 

Princípio 5· Todos os Estados e indivíduos devem cooperar para a 
erradicação da pobreza, que é condição fundamental para a 
implementação do desenvolvimento sustentável, de forma a reduzir as 
disparidades de padrões de vida e atender melhor as necessidades da 
maioria das pessoas do mundo. 11 

Os princípios declarados nesse tratado são relevantes no sentido de se compreender a 
necessária ligação entre a proteção do meio ambiente, o atendimento das necessidades 
das presentes e futuras gerações, a promoção do d esenvolvimento econômico e a 
erradicação da pobreza. Esses objetivos devem ser compatíveis e deve haver uma 
mudança de paradigma do padrão desenvolvimentista atual, para que isso seja factível. 
As propostas complementares e inter -relacionadas dos movimentos ambientalista e dos 
sem-terra podem ser consideradas peças chave nesse sentido. Ao mesmo tempo em que 
se luta pela proteção do meio ambiente para garantir o atendimento das necessidades 
das presentes e futuras gerações, deve-se garantir seu direito à terra sã, para 
produção, geração de sustento e garantia de vida digna, o que possibilita ainda erradicar 
a pobreza e promover o desenvolvimento sustentável. 

2. 2. Meio Ambiente 

A Constituição Brasileira, reformulada após os 21 anos de ditadura militar num processo 
de Assembléia Constituinte, ganhou um capítulo sobre o meio ambiente em 1998, graças 
a um amplo processo de discussão liderado pelo movimento ambientalista e 
parlamentares da frente nacional de ação ecológica. Esse capítulo está consubstanciado 
no artigo 225 que apresenta os principais dispositivos relativos à proteção dos recursos 
ambientais. Esse artigo, além de estabelecer um direito fundamental de todos ao meio 
ambiente ecologicamente equilibrado, também impõe obrigações para o Poder Público e 
a coletividade de defender e preservar o meio ambiente para as presentes e 
futuras gerações. 

Em virtude da amplitude dos preceitos deste artigo, e sua importância nesta discussão, 
está transcrito a seguir na íntegra: 
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Art. 225 - Todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente 
equilibrado, bem de uso comum do povo e essencial à saída 
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. 

§ 1° - Para assegurar a efetividade desse direito, incumbe ao 
Poder Público: 

I - preservar e restaurar os processos ecológicos essenciais e 
prover o manejo ecológico das espécies e ecossistemas; 

II - preservar a diversidade e a integridade do patrimônio genético 
do País e fiscalizar as entidades dedicadas à pesquisa e manipulação de 
material genético; 

III - definir, em todas as unidades da Federação, espaços 
territoriais e seus componentes a serem especialmente protegidos, 
sendo a alteração e a supressão permitidas somente através de Iei, 
vedada qualquer utilização que comprometa a integridade dos 
atributos que justifiquem sua proteção; 

IV - ex1g1r, na forma da lei, para instalação de obra ou 
atividade potencialmente causadora de significativa degradação do 
meio ambiente, estudo prévio de impacto ambiental, a que se dará 
publicidade,· 

V - controlar a produção, a comercialização e o emprego de 
técnicas, métodos e substâncias que comportem risco para a vida, 
a qualidade de vida e o meio ambiente: 

VI - promover a educação ambiental em todos os níveis de ensino e 
a conscientização pública para a preservação do meio ambiente: 

VII - proteger a fauna e a flora, vedadas, na forma da lei, as 
práticas que coloquem em risco sua função ecológica, provoquem a 
extinção de espécies ou submetam os animais a crueldade. 

§ 2° - Aquele que explorar recursos minerais fica obrigado a 
recuperar o meio ambiente degradado, de acordo com solução técnica 
exigida pelo órgão público competente, na forma da lei. 

§ 3 ° - As condutas e atividades consideradas lesivas ao meio 
ambiente sujeitarão os infratores, pessoas físicas ou jurídicas, a 
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sanções penais e administrativas, independentemente da obrigação 
de reparar os danos causados. 

§ 4° - A Floresta Amazônica brasileira, a Mata Atlântica, a Serra 
do Mar, o Pantanal Mato-Grossense e a Zona Costeira são patrimônio 
nacional, e sua utiliraçãa for-se-á, na forma da lei, dentro de 
condições que assegurem a preservação do meio ambiente, inclusive 
quanto ao uso dos recursos naturais. 

§ 5° - São indisponíveis as terras devolutas ou arrecadadas pelos 
Estados, por ações discriminatórias, necessárias à proteção dos 
ecossistemas naturais. 

§ 6 ° - As usinas que operem com reator nuclear deverão ter sua 
localização definida em lei federa/, sem o que não poderão ser 
instaladas. 

Cumpre destacar do artigo 225, as referências pertinentes ao tema da agricultura, ao 
dispor em seu parágrafo 1°, incumbir ao Poder Público: (1) preservar e restaurar 
processos ecológicos essenciais; (2) definir espaços territoriais especialmente 
protegidos; (3) exigir estudo prévio de impacto ambiental para instalação de obra ou 
atividade potencialmente causadora de significativa degradação do ambiente; (4) 
controlar a produção, a comercialização e o emprego de técnicas que importem risco 
para a vida, para a qualidade de vida e o meio ambiente. 

A Constituição de 1988 adotou o princípio do desenvolvimento econômico aliado à 
proteção ambiental. O tema "meio ambiente" é tratado não apenas no capítulo específico 
(artigo 225), mas em vários outros dispositivos do texto constitucional. A atividade 
agrícola faz parte da atividade econômica do país. Está, portanto, sujeita aos 
dispositivos sobre a ordem econômica contidos no artigo 170 que estabelece como seus 
princípios de sustenção, dentre outros, a propriedade privada (inciso II); a função social 
da propriedade (inciso III); e a defesa do meio ambiente (inciso VI). 

2. 3. Requisito Ambiental da Função Social da Propriedade 

A função social da propriedade é objeto de ampla discussão teórica por juristas de 
renome e também é objeto constante das decisões dos tribunais. O requisito ambiental 
será discutido em mais detalhes neste texto, devendo -se, no entanto, partir das 
previsões constitucionais básicas a respeito do tema. 

O artigo 185 da Constitui ção Federal. determina que são insuscetíveis de desapropriação 
para fins de reforma agrária: (1) a pequena e média propriedade rural, assim definida 
em lei, desde que seu proprietário não possua outra; e (2) a propriedade produtiva. Em 
seu parágrafo único determina que a lei garantirá tratamento especial à propriedade 
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produtiva e fixará normas para o cumprimento dos requisitos relativos a sua função 
social. 

O artigo seguinte (186) prevê que 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. 

Existe grande polêmica na interpretação desses artigos. O ilustre jurista Carlos 
Frederico Marés de Souza Filho, que vem se dedicando ao estudo da interface entre o 
Direito Agrário e o Direito Ambiental, esclarece que '~ intepretação que dão, hoje, os 
órgãos do Poder Judiciário, envolvidos pela campanha dos latifundiários, do artigo 185, é 
no sentido de que a Constituição veda a desapropriação para fins de reforma agrária dos 
imóveis que estejam produzindo, isto é, que tenham lucratividade". Essa interpretação é 
preocupante para todos aqueles que defendem a aplicação integral do conceito de função 
social, previsto no artigo 186. O Dr. Marés argumenta que "não pode haver produtividade 
sem função social". É absolutamente pertinente a sua interpretação conjunta dos 
artigos 185 e 186 acima mencionados, com o artigo 170 e artigo 5° , XXII e XXIII,3 
afirmando que "não pode ser considerada produtiva uma propriedade que, ainda que dê 
lucros imediatos e imensos, não aproveita, racional e adequadamente o solo e os recursos 
naturais, não protege o meio ambiente, não observa as disposições que regulam as 
relações de trabalho nem favorece o bem-estar dos trabalhadores e proprietários." 

A análise relativa ao cumprimento da função social da propriedade sob o aspecto 
ambiental não pode restringir -se à avaliação das exigências legais pertinentes à 
proteção da vegetação, em consonância com o Cód igo Florestal brasileiro, conforme soe 
acontecer. Além das exigências do Código Florestal, é importante avaliar o cumprimento 
de outras normas ambientais de extrema relevância para a sustentabilidade de uma área 
rural sob o aspecto da produtividade e do eq uilíbrio ecológico. As normas dessa natureza 
são aquelas referentes à proteção do solo, das águas, ao uso de agrotóxicos, práticas 
agrícola (como queimadas). destinação de resíduos, dentre outras. 

É importante destacar o que dispõe a Norma de Execução DF No. 2 do Incra, de 14 de 
setembro de 1999 , sobre os procedimentos técnicos para levantamento de dados e 
informações de imóveis rurais com vistas à obtenção de terras para o Programa de 
Reforma Agrária. O objetivo desse levantamento é a detecção da situaçã o do imóvel 
quanto ao cumprimento da sua função social bem como a viabilidade do imóvel para a 
possível implantação de um Projeto de Assentamento. A norma elenco os quesitos que 

3 Art. 5.0 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; XXII! - a propriedade atenderá a sua função social; . 
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devem constar dos relatórios técnicos, dentre eles aqueles relativos à Conserv ação dos 
Recursos Naturais, um dos requisitos para verificação se uma propriedade cumpre ou 
não sua função social. É interessante verificar a ampla gama de aspectos que o técnico 
deve levantar na elaboração desse levantamento com respeito a esse quesito. Essa 
norma, em seu item 8, assim dispõe: 

''As questões sobre a conservação da natureza e do uso sustentável dos 
recursos naturais são importantes na definição da implantação de 
Projetos de Assentamento. Deve ser visto como fator decisório, em 
conjunto com outros aspectos, na formação da convicção do profissional 
vistoriador. 

Para tanto, o técnico deve dispor de material bibliográfico adequado ao 
tratamento do assunto, bem como maior interação com as entidades 
estaduais de meio ambiente. 

Alguns aspectos das atividades, dos sistemas de manejo ou das práticas 
adotadas no processo de exploração agrícola e pecuária, são de 
importância elevada. São significativas as suas interações com o meio 
ambiente. 

Deve ser observado o emprego de práticas inadequadas capazes de 
afetar o equiltbrio do ecossistema e propiciar a degradação 
ambiental, tais como: 

- exploração em áreas de preservação permanente; 
- exploração, sem plano de manejo sustentado, da área de reserva legal· 
- plantio no sentido do declive, sem adoção de prática conservacionista 
adequada; 
- ocorrência de erosão em sulcos e/ou voçorocas; 
- superlotação de rebanhos e pisoteio não controlado; 
- ausência de práticas adequadas de adubação e colagem recuperadoras 
da fertilidade do solo; 
- uso inadequado das terras com relação à sua aptidão; 
- uso inadequado dos recursos hídricos; 
- uso de queimadas; 
- destinação de embalagens e resíduos agrotóxicos e lixo; 

outros 

Observar eventuais indícios de descumprimento da legislação ambiental, 
anexando se possível Certidões dos autos de infração a ser fornecida 
pelo Órgão competente. " 

Essa norma foi revogada em função da edição Instrução Normativa No. 41, de 24 de 
maio de 2000, que fixa normas para a implementação do Programa Nacional de Reforma 
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Agrária, mas voltou a vigorar, em função de norma posterior editada pelo INCRA em 
junho de 2000. Os quesitos indicados na norma revogada, no entanto, são indispensáveis 
para verificar se uma propriedade cumpre sua função social sob o aspecto da 
conservação dos recursos naturais e proteção do meio ambiente, já que são amplos o 
bastante para verificar os potenciais impactos sobre o meio ambiente decorrentes de 
atividades agropecuárias. 

3. Proteção do Meio Ambiente no Meio rural: aplicação do Direito Ambiental nos 
projetos de reforma agrária e nos assentamentos 

Conforme elucidado anteriormente. dentre os requisitos legais para se caracterizar o 
cumprimento da função social da propriedade consta o aspecto ambiental, descrito como 
a utilização adequada dos recursos naturais disponíve is e a proteção do meio ambiente 
(artigo 186, III). O cumprimento do requisito ambiental da função social da propriedade 
é bastante complexo, e depende do atendimento a uma série de exigências legais 
contidas em uma série de normas ambientais descritas a seguir de forma não 
exaustiva 4. 

Essas normas ambientais que serão analisadas adiante, também devem ser observadas 
quando da implementação dos assentamentos rurais. As populações de assentados devem 
respeitar essa legislação na implementação das atividades rurais que desenvolvem para 
seu sustento nos assentamentos. A sustentabilidade econômica e ambiental das 
atividades desenvolvidas nos assentamentos depende também do cumprimento da 
legislação ambiental em vigor no país. 

3.1. Política Nacional do Meio Ambiente 

Uma primeira lei de cunho genérico que deve ser considerada nesta análise é a Lei n Q 

6.938, de 31 de agosto de 1991, que dispõe sobre a Política Nacional do Meio Ambiente 
e estabelece como principal objetivo daquela política pública " ... a compatibi lização do 
desenvolvimento econômico-social com a preservação da qualidade do meio ambiente e do 
equilíbrio ecológico ", 

A Política Nacional do Meio Ambiente tem por objetivo a preservação, melhoria e 
recuperação da qualidade ambiental propícia à vida, vi sondo assegurar, no País, condições 
ao desenvolvimento sócio-econômico, aos interesses da segurança nacional e à proteção 
da dignidade da vida humana, atendidos os seguintes princípios: 

I. ação governamental na manutenção do equilíbrio ecológico, considerando o meio 
ambiente, como um patrimônio público a ser necessariamente assegurado e 
protegido, tendo em vista o uso coletivo; 

II.racionalização do uso do solo, do subsolo, da água e do ar; 

4 O presente estudo não esgota o universo da legislação ambiental passivei de ser utilizada para 
averiguação do cumprimento da função social da propriedade sob o aspecto ambiental. Trata-se de 
uma primeira leitura, das normas gerais. 
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III.planejamento e fiscalização do uso dos recursos ambientais; 
IV.proteção dos ecossistemas, com a preservação de áreas representativas; 
V. controle e zoneamento das atividades potencial ou efetivamente poluidoras; 
VI.incentivos ao estudo e à pesquisa de tecnologias orientadas para o uso racional e 

a proteção dos recursos ambientais; 
VII.acompanhamento do estado da qualidade ambiental; 
VIII.recuperação de áreas degradadas; 
IX.proteção de áreas ameaçadas de degradação; 
X. educação ambiental a todos os níveis do ensino, inclusive a educação da 

comunidade, objetivando capacitá-la para participação ativa na defesa do meio 
ambiente. 

De interesse específ ice para as atividades agropecuárias são os dispositivos dessa lei 
referentes ao zoneamento ambiental, que hoje é tratado como zoneamento ecológico - 
econômico, e tem grande impacto sobre as atividades no campo , já que define os usos e 
atividades compatíveis com a proteção ambiental e o desenvolvimento agrícola. 

3. 2. Lei de Política Agrícola 

A Lei de Política Agrícola (Lei nº 8.181, de 17 de janeiro de 1991) é hoje a norma mais 
importante sobre o tema da agricultura sustentável. Vários de seus capítulos referem 
se à proteção do ambiente na atividade agrícola. O artigo 3°, inciso IV, estabelece como 
um dos objetivos da política agrícola, o de "proteger o meio ambiente, garantir o seu uso 
racional e estimular a recuperação dos recursos naturais". 

A lei contém um capítulo específico (VI) cujo título é: 'Da proteção ao meio ambiente e 
da conservação dos recursos naturais'. Nesse capítulo destacam -se dois artigos 
relevantes à matéria aqui discutida. O artigo 19 determina ao Poder Público uma série 
de medidas para a proteção do meio ambiente, estendendo, no seu parágrafo único, aos 
proprietários de direito, beneficiários da reforma agrária e dos ocupantes temporários 
dos imóveis rurais, a responsabilidade pela "fiscalização e o uso racional dos recursos 
naturais do meio ambiente". O artigo 22 determina como premissa básica da prestação 
de serviços e aplicações de recursos pelo Poder Público, o uso tecnicamente indicado, o 
manejo racional dos recursos naturais e a preservação do meio ambiente. 

É importante destacar também o artigo 50 do capítulo sobre 'Crédito rural'. Em seu 
parágrafo 3° condiciona a aprovação do crédito ao zoneamento agroecológico. O capítulo 
'Mecanização agrícola', art. 96, inciso VI, estabelece ao Poder Público o dever de 
divulgar e estimular práticas de mecanização que promovam a conservação do solo e do 
meio ambiente. 

3.3. Normas sobre Licenciamento e Estudo de Impacto Ambiental 
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As atividades agrícolas e a implantação de projetos de reforma agrar1a 
indiscutivelmente apresentam impactos sobre o meio ambiente. Esse impacto pode ser 
maior ou menor, conforme se implantem medidas mitigadoras e se promovam um 
planejamento e adequado licenciamento para a implantação das atividades. A atividade 
agropecuária gera impactos sobre a flora, fauna, águas, solo, ar. e sua implantação é 
também objeto da legislação relativa ao licenciamento ambiental. 

A Lei de Política Nacional do Meio Ambiente, estabelece, em seu artigo 10, o requisito do 
licenciamento ambiental para a construção, instalação, ampliação e funcionamento de 
estabelecimentos e atividades utilizadoras de recursos ambientais, considerados efetiva 
e potencialmente poluidores, bem como os capazes, sob qualquer forma, de causar 
degradação ambienta 1. Determina que tais atividades dependerão de prévio 
licenciamento de órgão estadual competente, integrante do Sistema Nacional do Meio 
Ambiente, e, em alguns casos do IBAMA - Instituto do Meio Ambiente e dos Recursos 
Naturais Renováveis - IBAMA. 

As Resoluções do Conselho Nacional do Meio Ambiente (CONAMA) 001/86 e 237 /97 
tratam do estudo de impacto ambiental e do licenciamento ambiental, e contemplam a 
atividade agrícola num sentido amplo. 

A Resolução CONAMA 001/86 elenco um rol de atividades cuja execução depende da 
elaboração de Estudo de Impacto Ambiental e Relatório de Impacto Ambiental 
(EIA/RIMA) e de sua aprovação pelo órgão estadual competente (ou federal) para o fim 
de licenciamento ambiental. Dentre as atividades cuja apresentação de EIA/RIMA é 
obrigatória constam ''projetos agropecuários que contemplem áreas acima de 1.000 há, 
ou menores, neste caso, quando se tratar de áreas significativas em termos percentuais 
ou de importância do ponto de vista ambiental, inclusive nas áreas de proteção 
ambiental." {Art. 2°, XVII). 

A Resolução CONAMA 237/97, complementar à Resolução 001/86, regulamenta o 
licenciamento ambiental, e elenca, dentre as atividades passíveis desse tipo de 
licenciamento', que não necessariamente serão passíveis de apresentação de 
EIA/RIMA, as seguintes: 

Atividades Agropecuárias: 
projeto agrícola 
criação de animais 
projetos de assentamento e colonização 

Uso de Recursos Naturais: 
silvicultura 

5 A definção de licenciamento ambiental dada pela Resolução CONAMA 237/97 é: procedimento administrativo 
pelo qual o órgão ambiental competente licencia a localização, instalação, ampliação e a operação de 
empreendimentos e atividades utilizadoras de recursos ambientais consideradas efetiva ou potencialmente 
poluidoras ou daquelas que, sob qualquer forma, possam causar degradação ambiental, considerando as 
disposições legais e regulamentares e as normas técnicas aplicáveis ao caso. 
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exploração econômica da madeira ou lenha e subprodutos florestais 
atividade de manejo de fauna exótica e criadouro de fauna silvestre 
utilização do patrimônio genético natural 
manejo de recursos aquáticos vivos 
introdução de espécies exóticas e/ou geneticamente modificadas 
uso da biodiversidade biológica pela biotecnologia 

3. 4. Normas sobre Proteção das águas 

A proteção dos recursos hídricos no país é atribuição de uma série de instituições 
integrantes do Sistema Nacional de Recursos Hídricos e dos Sistemas Estaduais dos 
Recursos Hídricos, além da população e das comunidades, que também são part e 
integrante desses sistemas. 

Na década de 1990 foram instituídos no âmbito federal e em alguns estados como São 
Paulo, sistemas de gerenciamento de recursos hídricos. O princípio que ordena tais 
sistemas é o da descentralização da gestão dos recursos, a partir de unidades 
geográficas, que são as bacias hidrográficas. 

A Lei Federal No. 9.433, de 8 de janeiro de 1997, instituiu a Política Nacional de 
Recursos Hídricos e criou o Sistema Nacional de Gerenciamento de Recursos Hídricos. 
Dentre os fundam entos do sistema, destacam-se: a gestão descentralizada dos 
recursos hídricos com a participação do Poder Público, dos usuários e das 
comunidades; a bacia hidrográfica como unidade territorial básica para implementação 
da Política e atuação do Sistema Nacional de Gerenciamento de Recursos Hídricos. 

É importante que as organizações ligadas ao movimento dos sem terra participem das 
instâncias participativas desse sistema, tomando parte da tomada de decisão sobre o 
uso dos recursos hídricos, fundamentais para a sustentabilidade das atividades para o 
seu sustento. 

Com relação à qualidade da água, as principais normas são o Decreto Federal No. 
24.643, de 10 de julho de 1934, que estabelece o Código de Águas, e a resolução 
CONAMA 020/86. 

O Código de Águas estabelece que estão sujeitas à inspeção e autorização 
administrativa, as águas comuns e as particulares, no interesse da saúde e da segurança 
pública, bem como as águas comuns no interesse dos direitos de terceiros ou da 
qualidade, curso ou altura das águas públicas. Estabelece ainda que são expressamente 
proibidas construções capazes de poluir ou inutilizar para o uso ordinário a água do poço 
ou nascente alheia, a ela preexistentes (art. 98). Quanto à qualidade da água, o Título 
VI, sobre Águas Nocivas, estabelece que : "A ninguém é lícito conspurcar ou contaminar 
as águas que não consome, com prejuízo de terceiros"(Art. 109). É permitido, no entanto, 
se os interesses relevantes da agricultura ou da indústria o exigirem, e mediante 
expressa autorização administrativa, a contaminação das águas, mas os agricultores ou 
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industriais deverão providenciar para que elas se purifiquem, por qualquer processo, ou 
sigam o seu esgoto natural. 

A Resolução do Conselho Nacional do Meio Ambiente No. 20 de 18 de junho de 1986 é a 
principal norma relativa à qualidade das águas. Ela classifica as águas doces, salobras e 
salinas e estabelece parâmetros de qualidade e indicadores específicos, para assegurar 
seus usos preponderantes. As águas doces, salobras e salinas do Te rritório Nacional são 
classificadas, segundo seus usos preponderantes, em nove classes. É importante 
destacar que o artigo 15 dessa resolução estabelece que os órgãos de controle ambiental 
poderão acrescentar outros parâmetros ou tornar mais restritivos os estabelecidos na 
Resolução, tendo em vista as condições locais. 

3.5. Normas sobre Proteção das Florestas e Unidades de Conservação 

A Lei Federal n-º 4.771/65 (Código Florestal) tem importante papel no planejamento das 
atividades agrícolas do solo cobert o por florestas. Dois são os aspectos relevantes e 
pertinentes: as chamadas 'áreas de preservação permanente' e aquelas destinadas à 
'reserva florestal obrigatória (ou reserva legal)'. Recentemente, alguns artigos sobre as 
áreas de preservação permanente e a reserva florestal legal na região Norte e ao norte 
da região Centro -Oeste foram alterados várias vezes por medidas provisórias, desde 
1996. A atual Medida Provisória em vigor é a de Número 1.956-51, de 26 de junho de 
2000. 

Inúmeras são as situações em que se pode vislumbrar o descumprimento da função social 
de uma propriedade no que tange ao quesito ambiental ao se procurar verif íccr o 
cumprimento do Código Florestal. Destacam -se, abaixo, os artigos mais importantes e 
polêmicos da MP 1.956-51/2000, de interesse nesse sentido: 

"Art. 4l A supressão de vegetação em área de preservação permanente6 
somente poderá ser autorizada em caso de utilidade pública ou de 
interesse socio-econâmico, devidamente caracterizados e motivados em 
procedimento administrativo próprio, quando inexistir alternativa técnica 
e Iocacional ao empreendimento proposto. 

§ f-l A supressão de que trata o caput deste artigo dependerá de 
autorização do órgão ambiental estadual competente, com anuência prévia, 
quando couber, do órgão federal ou municipal de meio ambiente, 
ressalvado o disposto no § 22 deste artigo. 

6 li - Área de preservação permanente: área protegida nos termos dos arts. 2º e 3º- do Código 
Florestal , coberta ou não por vegetação nativa, com a função ambiental de preservar os recursos 
hídricos, a paisagem, a estabilidade geológica, a biodiversidade, o fluxo gênico de fauna e flora, 
proteger o solo e assegurar o bem estar das populações humanas. 
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§ Z2 A supressão de vegetação em área de preservação permanente 
situada em área urbana, dependerá de autorização do órgão ambiental 
competente, desde que o município possua conselho de meio ambiente com 
caráter deliberativo e plano diretor, mediante anuência prévia do órgão 
ambiental estadual competente fundamentada em parecer técnico. 

§ 32 O órgão ambiental competente poderá autorizar a supressão eventual 
e de baixo impacto ambiental, assim detinido em regulamento, da 
vegetação em área de preservação permanente. 

§ -'P O órgão ambiental competente indicará, previamente à emissão da 
autorização para a supressão de vegetação em área de preservação 
permanente, as medidas mitigadoras e compensatórias que deverão ser 
adotadas pelo empreendedor. 

§ !jl A supressão de vegetação nativa protetora de nascentes, ou de dunas 
e mangues, de que tratam, respectivamente, as alíneas "e" e "f" do art. Z2 
deste Código, somente poderá ser autorizada em caso de utilidade pública. 

§ (!Z Na implantação de reservatório artificial é obrigatória a 
desapropriação ou aquisição, pelo empreendedor, das áreas de preservação 
permanente criadas no seu entorno, cujos parâmetros e regime de uso 
serão definidos por resolução do CONAMA. 

§ 7- É permitido o acesso de pessoas e animais às áreas de preservação 
permanente, para obtenção de água, desde que não exija a supressão e não 
comprometa a regeneração e a manutenção a longo prazo da vegetação 
nativa." (NR) 

O artigos pertinente à reserva legal7 de particular interesse para averiguação do 
cumprimento da função social é o seguinte: 

''Art. 16. As florestas e outras formas de vegetação nativa, ressalvadas as 
situadas em área de preservação permanente, assim como aquelas não 
sujeitas ao regime de utilização limitada ou objeto de legislação 
específica, são suscetíveis de supressão, desde que sejam mantidas, a 
título de reserva legal, no mínimo: 

I - oitenta por cento, na propriedade rural situada em área de floresta 
localizada na Amazônia legal. 

II - trinta e cinco por cento, na propriedade rural situada em área de 
cerrado localizada na Amazônia legal, sendo no mínimo vinte por cento na 

7 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. 
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-. propriedade e quinze por cento na forma de compensação em outra área, 
desde que esteja localizada na mesma microbacia, e seja averbada nos 
termos do § 7- deste artigo; 

III - vinte por cento, na propriedade rural situada em área de floresta ou 
outras formas de vegetação nativa localizada nas demais regiões do país; e 

IV - vinte por cento, na propriedade rural em área de campos gerais 
localizada em qualquer região do país. 

§ Jfl O percentual de reserva legal na propriedade situada em área de 
floresta e cerrado será definido considerando separadamente os índices 
contidos nos incisos I e II deste artigo. 

§ Z1- A vegetação da reserva legal não pode ser suprimida, podendo apenas 
ser utilizada sob regime de manejo florestal sustentável, de acordo com 
princípios e critérios técnicos e científicos estabelecidos no regulamento, 
ressalvadas as hipóteses previstas no § 32 deste artigo, sem prejuízo das 
demais legislações específicas. 

§ 32 Para cumprimento da manutenção ou compensação da área de reserva 
legal em pequena propriedade ou posse rural familiar, podem ser 
computados os plantios de árvores frutíferas ornamentais ou industriais, 
compostos por espécies exóticas, cultivadas em sistema intercalar ou em 
consórcio com espécies nativas. 

§ -42 A localização da reserva legal deve ser aprovada pelo órgão ambiental 
estadual competente ou, mediante convênio, pelo órgão ambiental 
municipal ou outra instituição devidamente habilitada, devendo ser 
considerados, no processo de aprovação, a função social da propriedade, e 
os seguintes critérios e instrumentos, quando houver: 

I - o plano de bacia hidrográfica; 

II - o plano diretor municipal: 

III - o zoneamento ecológico-econômico; 

IV - outras categorias de zoneamento ambiental: e 

V - a proximidade com outra Reserva Legal, Área de Preservação 
Permanente, unidade de conservação ou outra área legalmente protegida. 

§ fP O Poder Executivo, se for indicado pelo Zoneamento Ecológico 
Econômico-ZEE e pelo Zoneamento Agrícola, ouvidos o CONAMA, o 
Ministério do Meio Ambiente e o Ministério da Agricultura e 
Abastecimento, poderá: 

I - reduzir, para fins de recomposição, a reserva legal, na Amazônia legal, 
para até cinqüenta por cento da propriedade, excluídas, em qualquer caso, 
as Áreas de Preservação Permanente, os ecdtonos. os sítios e 
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ecossistemas especialmente protegidos, os locais de expressiva 
biodiversidade e os corredores ecológicos; e 

II - ampliar as áreas de reserva legal, em até cinqüenta por cento dos 
índices previstos neste Código, em todo o território nacional: 

§ 6º Será admitido, pelo órgão ambiental competente, o cômputo das áreas 
relativas à vegetação nativa existente em área de preservação 
permanente no cálculo do percentual de reserva legal, desde que não 
implique em conversão de novas áreas para o uso alternativo do solo, e 
quando a soma da vegetação nativa em área de preservação permanente e 
reserva legal exceder a: 

I - oitenta por cento da propriedade rural localizada na Amazônia Leçal: 

II - cinqüenta por cento da propriedade rural localizada nas demais 
regiões do país; e 

III - vinte e cinco por cento da pequena propriedade definida pelas 
alíneas b e c do inciso Ido § 2'2 do art. f-. 

§ 7- O regime de uso da área de preservação permanente não se altera na 
hipótese prevista no parágrafo anterior. 

§ lf2 A área de reserva legal deve ser averbada à margem da inscrição de 
matrícula do imóvel, no registro de imóveis competente, sendo vedada a 
alteração de sua destinação, nos casos de transmissão, a qualquer título, 
de desmembramento ou de retificação da área, com as exceções previstas 
neste Código. 

§ ~ 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. 

§ 10. Na posse, a reserva legal é assegurada por Termo de Ajustamento 
de Conduta, firmado pelo possuidor com o órgão ambiental estadual ou 
federal competente, com força de título executivo e contendo, no mínimo, 
a localização da reserva legal, as suas características ecológicas básicas e 
a proibição de supressão de sua vegetação, aplicando-se, no que couber, as 
mesmas disposições previstas neste Código para a propriedade rural. 

§ 11. Poderá ser instituída reserva legal em regime de condomínio entre 
mais de uma propriedade, respeitado o percentual legal em relação a cada 
imóvel, mediante a aprovação do órgão ambiental estadual competente e as 
devidas averbações referentes a todos os imóveis envolvidos." (NRJ 

Apesar de extremamente específicos, o atendimento integral dos novos dispositivos do 
Código Florestal , alterado em função da edição consecutiva da Medida Provisória 1956, 

20/07/00 17:13 
Rachel Biderman Furriela, Advogada, Instituto Socioambiental ' 



19 

são indispensáveis para averiguação do cumprimento d o quesito ambiental da função 
social da propriedade. 

Note-se ainda uma vedação à implantação de projetos de assentamento e de reforma 
agrária, disposta no artigo 37A, parágrafo 6 º, da MP 1.956 que assim dispõe: "É proibida, 
em área com cobertura florestal primária ou secundária em estágio avançado de 
regeneração, a implantação de projetos de assentamento humano ou de colonização para 
fim de reforma agrária, ressalvados os projetos de assentamento agro-extrativista, 
respeitadas as legislações específicas. "(NR) 

3.6. Leis sobre usos de agrotóxicos 

A Lei n2. 7.802/89 trata dos agrotóxicos, sob vários aspectos: produção, 
comercialização, registro, manuseio, destino de embalagens, dentre outros. Trata -se de 
lei rigorosa, que conceituou os agrotóxicos, controlou sua produção, e proibiu seu uso e 
comercialização segundo vários critérios. 

A lei considera como agrotóxicos e afins os produtos e os agentes de processos físicos, 
químicos ou biológicos, destinados ao uso nos setores de produção, no armazenamento e 
beneficiamento de produtos agrícolas, nas pastagens, na proteção de florestas, nativas 
ou implantadas, e de outros ecossistemas, e também de ambientes urbanos, hídricos e 
industriais, cuja finalidade seja alterar a composição da flora ou da fauna, a fim de 
preservá-las da ação danosa de seres vivos considerados nocivos, as substâncias e 
produtos, empregados como desfolhantes, dessecantes, estimuladores e inibidores de 
crescimento e os princípios ativos, os produtos técnicos, suas matérias-primas, os 
ingredientes inertes e aditivos usados na fabricação de agrotóxicos e afins. 

A lei determina que os agrotóxicos, seus componentes e afins só poderão ser produzidos, 
exportados, importados, comercializados e utilizados, se previamente registrados no 
órgão federal, de acordo com as diretrizes e exigências dos órgãos federais 
responsáveis pelos setores da saúde, do meio ambiente e da agricultura. 

O Artigo 14 da lei determina que as responsabilidades administrativas, civil e penal, 
pelos danos causados à saúde das pessoas e ao meio ambiente, quando a produção, a 
comercialização, a utilização e o transporte não cumprirem o disposto na lei, na sua 
regulamentação e nas legislações estaduais e municipais, cabem: 

a) ao profissional, quando comprovada receita errada, displicente ou indevida; 
b) ao usuário ou prestador de serviços, quando em desacordo com o receituário; 
c) ao comerciante, quando efetuar venda sem o respectivo receituário ou em 

desacordo com a receita; 
d) ao registrante que, por dolo ou por culpa, omitir informações ou fornecer 

informações incorretas; 
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e) ao produtor que produzir mercadorias em desacordo com as especificações 
constantes do registro do produto, do rótulo, da bula, do folheto e da 
propaganda; 

f) ao empregador, quando não fornecer e não fizer manutenção dos equipamentos 
adequados à proteção da saúde dos trabalhadores ou dos equipamentos na 
produção, distribuição e aplicação dos produtos. 

Essa lei é bastante rígida e regulamenta também a embalagem e rotulagem dos 
agrotóxicos, dada a grande incidência de acidentes e contami nação de agricultores pelo 
uso indevido de agrotóxicos 8• Muitos utilizam agrotóxicos sem saber dos perigos que 
correm, outros desprezam os alertas contidos nas embalagens. Daí a importância da 
embalagem e dos avisos adequados para estimular o uso sem incidentes indesejáveis. O 
empregador tem o dever de alertar seus funcionários sobre as implicações do uso desses 
perigosos produtos químicos, muitas vezes cancerígenos ou mutagênicos. 

Dentre as exigências, a lei determina: 

• aprovação, pelo órgão federal regi strante, da embalagem e rotulagem de agrotóxicos 
e afins, por ocasião do processo de pedido de registro. 

• As embalagens devem impedir qualquer vazamento, evaporação, perda ou alteração 
de seu conteúdo; seus materiais devem ser insuscetíveis de ser atacados pelo 
conteúdo ou de formar com ele combinações nocivas ou perigosas; ser resistentes; 
devem ser providas de um lacre : devem constar em destaque, em alto relevo ou 
outra forma, informações que determinem o não reaproveitamento das embalagens. 

• A embalagem e a rotulagem devem ser feitas de maneira a impedir que sejam 
confundidas com produtos de higiene, farmacêuticas, alimentares, dietéticos, 
bebidas, cosméticos e perfumes. 

• Os produtos agrotóxicos e afins deverão ser apresentados com folheto ou bula, 
aprovados pelo órgão federal registrante. 

4. Política Agrária e Política Ambiental 

Foram citadas anteriormente as leis de política agrária e ambiental, aprovadas no Brasil, 
nas décadas de 90 e 80, respectivamente. Há incompatibilidades e convergências entre 
as normas, cuja aplicação prática depende de vontade política dos governantes e 
empenho da sociedade civil como um todo. 

É possível, necessório e desejável que se estabeleça no país uma política agrícola que 
seja sustentável social, ecológica e economicamente. 

8 A contaminação de trabalhadores rurais pelo uso de agrotóxicos pode ser considerada fator de 
responsabilização do empregador, e, eventualmente, fator contribuinte para o descumprimento da 
função social da propriedade. 
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Há no Brasil iniciativas no sentido de se promover uma reforma agrária ambientalmente 
sustentável. Uma instituição internacional, a Action Aid, apóia o MST na área de 
produção extrativista e agroecológica, no processamento e comercialização de produtos 
agroecológicos. Esse apoio atingiu o valor de R$ 73.000,00 (setenta e três mil reais) no 
ano de 1999 e R$ 120.000,00 (cento e vinte mil reais), destinando a três assentamentos 
no Maranhão, beneficiando cerca de 2.400 pessoas diretamente. 9 

O governo federal, através do Ministério do Meio Ambiente, Recursos Hídricos e 
Amazônia Legal, apresentou uma proposta estratégica para implementação da Agenda 21 
Brasileira, que contém capítulo inteiro sobre a Agricultura Sustentável. Os especialistas 
que formularatn esse capítulo, estabeleceram como diretrizes para orientar a Agenda 21 
para o desenvolvimento da agricultura sustentável as seguintes: 

1. fortalecimento de mecanismos e instâncias de articulação entre governo e 
sociedade civil; 

2. fortalecitnento da agricultura familiar frente aos desafios da sustentabilidade 
agrícola; 

3. incentivo ao planejamento atnbiental e ao manejo sustentável dos sistemas 
produtivos; 

4. incentivo à geração e à difusão de informações e de conhecimentos que 
garantam a sustentabilidade da agricultura. 10 

Em 1998 os Ministros de Estado Extraordinário de Política Fundidric'! e do Meio 
Atnbiente lançaram uma agenda ambiental comum denominada "Terra que te quero 
verde". Essa agenda comum propõe umo compatibilização entre as políticas agrár ia e 
ambiental, que em diversos momentos da história seguiram cursos antagônicos. Alguns 
aspectos dessa agenda ambiental são destacados, por sua relevância: 

:i> Considerar como não suscetíveis de desapropriação as propriedades cujas áreas 
possuam 50% ou mais de sua extensão contepladas com Plano de Manejo Florestal 
Sustentado, devidamente aprovado pelo órgão ambiental competente, cujo 
cronograma esteja sendo cumprido 

)> As áreas de preservação permanente deverão estar preservadas e as de reserva 
legal com sua utilização limitada, em consonância com o Código Florestal, para que 
sejam consideradas com áreas utilizadas e aproveitadas. Caso não seja constatada a 

9 Informação obtida no Jornal Folha de S. Paulo, 12 de julho de 2000, Painel do Leitor, carta de Ana 
Toni, diretora executiva do Action Aid Brasil e de Claude Saint Pierre, representante da Oxfam GB 
10 Agenda 21 Brasileira, Capítulo - Agricultura Sustentável 
11 De particular interesse é o fato do atual Ministro de Estado Extraordinário de Política Fundiária, Sr. 
Raul Belens Jungmann Pinto, ter exercido anteriormente o cargo de presidente do órgão ambiental 
IBAMA (Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis). 
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preservação e a utilização limitada, a produção relativa a estas áreas será 
desconsiderada. 

}> Redirecionamento da ocupação da Amazônia e da Mata Atlântica: direcionar o 
ordenamento de futuros projetos de assentamento para áreas antropizadas; excluir 
das práticas de reforma agrária o corte raso em áreas com cobertura florestal 
caracterizadas como Mata Atlântica; excluir das práticas de reforma agrária o corte 
raso em áreas com cobertura florestal, principalmente a floresta amazônica, dentro 
das limitações previstas em lei.12 

}> Supressão imediata de corte raso da cobertura florestal em novos projetos de 
assentamento. 

}> Estimular a parceria com organizações -não-governamentais em áreas com vocação 
para o manejo florestal, priorizando ações educacionais e de gestão dos recursos 
naturais. 

}> Capacitação dos quadros do INCRA e dos clientes da Reforma Agrária sobre a 
interface dos temas meio ambiente e reforma agrária. 

Como resultado dessa agenda comum, o Ministro de Estado Extraordinário de Política 
Fundiária, por meio da Portaria MEPF No. 88/99, proibiu a desapropriação, a aquisição e 
outras quaisquer formas de obtenção de terras rurais em áreas com cobertura florestal 
primária incidentes nos Ecossistemas da Floresta Amazônica, da Mata Atlântica e do 
Pantanal Matogrossense e em outras áreas protegidas , assim definidas pelos órgãos 
federais e estaduais do meio ambiente, excetuando-se, apenas, as terras rurais 
destinadas à criação de projetos de assentamento agroextrativista, que atendam as 
normas previstas pela INCRA. 

5. Temas internacionais da atualidade: Mudança do Clima e Proteção da 
Biodiversidade 

Na atualidade discutem-se alguns temas de extrema relevância para a sustentação e 
continuação de todas as formas de vida existentes no planeta. Dentre os principais 
encontram-se o "aquecimento global" ou "efeito estufa", que é o aumento da 
temperatura média do planeta e a perda da biodiversidade. Esses temas foram objeto 
de tratados internacionais assinados pelas Nações Unidas durante a Rio 92. 

A Convenção sobre Mudanças Climáticas Globais foi assinada em 1992 no Rio de Janeiro, 
por 154 Estados e uma organização de integr ação econômica regional. Entre seus 
fundamentos encontra -se a preocupação de que as atividades humanas têm causado uma 

12 Comentários contidos na Agenda: Há 600 mil quilômetros quadrados de áreas onde já se praticou o 
corte raso da Floresta Amazônica. É o suficiente para abrigar os futuros projetos de assentamento. 
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.- concentração na atmosfera de gases de efeito estufa, que resultará num aquecimento da 

superfície da Terra e da atmosfera, o que poderá afetar adversamente ecossistemas 
naturais e a humanidade. Seus objetivos são: (a) estabilizar a concentração de gases 
efeito estufa na atmosfera num nível que possa evitar uma interferência perigosa com o 
sistema climático; (b) assegurar que a produção alime ntar não seja ameaçada; (e ) 
possibilitar que o desenvolvimento econômico se dê de forma sustentável. 

A Convenção da Biodiversidade foi assinada no Rio de Janeiro em 1992, por 156 Estados 
e uma organização de integração econômica regional. Os objetivos da convenção estão 
expressos em seu artigo 1: "Os objetivos dessa Convenção, a serem observados de 
acordo com as disposições aqui expressas, são a conservação da biodiversidade, o uso 
sustentável de seus componentes e a divisão equitativa e justa dos ben efícios gerados 
com a utilização de recursos genéticos, através do acesso apropriado a referidos 
recursos, e através da transferência apropriada das tecnologias relevantes, levando -se 
em consideração todos os direitos sobre tais recursos e sobre as tecnologias, e através 
de financiamento adequado." 

Esses dois tratados internacionais são relevantes para a presente discussão na medida 
da importância da implantação de práticas sustentáveis para a implementação de 
projetos de reforma agrária e do cumprimento da função social da propriedade. Nesse 
sentido, em matéria de mudança climática global, as populações de assentados devem 
ficar alertas sobre: 

• a importância de práticas agrícolas compatíveis com a proteção do equilíbrio 
climático, o que implica na redução das queimadas nos processos agrícolas, objeto de 
legislação específica no Brasil13 

• as atividades de reflorestamento poderão vir a receber incentivo financeiro por 
meio do Mecanismo de Desenvolvimento Limpo, firmado no Protocolo de Kyoto à 
Convenção do Clima, na medida em que ficar comprovado seu potencial de sequestro 
de carbono, um dos principais gases de efeito estufa 

• atividades agropecuárias extensivas, como a criação de gado e plantação extensiva 
de arroz têm efeitos sérios sobre o equilíbrio do clima, na medida em que são 
grandes geradores de gases efeito estufa (gado -metano pela flatulência; arroz 
metano ). Apesar de controverso, pode-se argumentar que grandes latinfúndios que 
gerem esses gases podem ser questionados sob o aspecto da "proteção ambiental" no 
que tange ao cumprimento da função social 

A Convenção sobre Biodiversidade é importante na medida em que determina a 
conservação da diversidade de espécies e o uso sustentável de seus componentes, o que 
é fundamental para o equilíbrio e produtividade das áreas rurais. Determina ainda a 
divisão equitativa e justa dos benefícios gerados com a utilização de recursos genéticos, 

13 Um exemplo de norma nesse sentido é o Decreto Federal No. 2.661, de 8 de julho de 1998, que 
dispõe sobre a despalha da cana-de-açúcar através de sua queima. 
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o que poderá vir a interessar principalmente as populações de assentamentos 
extrativistas da Amazônia em regiões florestada s. 

6. Conclusões 

As conclusões preliminares deste estudo introdutório são de que já se caminhou 
bastante no sentido de se compreender a interface entre o Direito Agrário e o Direito 
Ambiental. Muitos autores já se debruçaram sobre o tema, e alguns propõem até a 
criação de um novo ramo do direito, que seria o Direito Agroambiental. Este trabalho 
não se propõe a tanto. Apenas permitiu verificar inúmeras interfaces relativas aos 
direitos humanos fundamentais ligados aos aspectos da propriedade, vida e meio 
ambiente; aos requisitos relativos ao cumprimento da função social da propriedade sob o 
aspecto ambiental; e sobre a importância do cumprimento da legislação ambiental nos 
projetos de reforma agrária. 

A legislação brasileira é farta em dispositivos que determinam a compatibilização entre 
a atividade agrícola e a proteção do meio ambiente e políticas recentes do governo 
federal vêm apresentando tentativas de aproximação desses dois temas. É preciso 
implementar essas normas de fato.1 

No entanto, muito há que se caminhar no sentido de assegurar o direito à propriedade da 
terra aos milhões de excluídos deste país conhecidos popularmente como sem-terra e 
meios dignos para sua exploração. O argumento ambiental tem que ser amplamente 
debatido e explorado ao se pleitear a desapropriação de terras por descumprimento da 
função social. Esse é um desafio novo que se coloca e este trabalho pretende ser uma 
singela contribuição para esta luta. 

Propõe-se, finalmente, que : 

~ O quesito produtividade não pode ser visto isoladamente da função social. Ou seja, é 
produtiva a terra que também cumpre sua função social. É produtiva a propriedade 
que além dos outros requisitos da função social, utilize adequadamente seus recursos 
naturais disponíveis e preserve o meio ambiente; 

~ O respeito às leis ambientais deve ser condição para a averiguação da função social 
da propriedade e para a implantação efetiva dos projetos de assentamento, ou seja, 
cumprir a legislação ambiental é obrigação de todos aqueles que detêm e trabalham a 
terra; 

~ é indispensável a integração e compatibilização das políticas públicas em matéria de 
meio ambiente, desenvolvimento agrário, reforma agrária, educação, economia, saúde. 
dentre as principais, relativas ao bem-estar das populações sem -terra e de 
assentados, e da coletividade em geral. indiretamente; 
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};>- é indispensável a criação e ampliação de linhas de financiamento e doações para fins 
de implantação de projetos de reforma agrária que além da sustentabilidade 
econômica, considerem a sustentabilidade ambiental dos programas; 

)>' é importante que se estimule e facilite a cooperação e parceria com instituições não - 
governamentais nacionais e internacionais na implementação de projetos de 
assentamento, principalmente no que tange aos projetos de educação ambiental e 
promoção da agricultura sustentável; 

)>' é importante a sistematização de programas de educação ambiental para 
funcionários do governo ligados à implementação de projetos de reforma agrária e 
para famílias de assentados sobre os temas relativos à sustentabilidade ambiental 
dos assentamentos; 

};>- é fundamental que se criem condições para que a produção dos pequenos 
proprietários rurais sejam competitiva no mercado, garantindo -se espaço inclusive no 
mercado emergente de produtos livres de agrotóxicos (ou orgânicos), dada a 
crescente procura por produtos dessa natureza em virtude da maior conscientização 
sobre os impactos negativos dos pesticidas na saúde e meio ambiente. 
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