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APRESENTAÇÃO

Essa publicação é fruto do encontro ocorrido em janeiro de 2002, na 
cidade de Porto Alegre, durante o II Fórum Social M undial, para discutir a interface 
entre o d ire ito  à reforma agrária e o d ire ito  ao meio ambiente ecologicamente 
equilibrado. Tema palpitante, que alimenta emoções tanto por parte dos ambien
talistas quanto dos movimentos sociais envolvidos com a implementação da re
forma agrária em nosso país, ele foi escolhido pelo Instituto Socioambiental como 
foco central de sua ofic ina por representar um real desafio à construção de uma 
nova sociedade, onde a qualidade ambiental seja vista como uma condição ne
cessária à realização da justiça social.

Foram convidados a participar da oficina pessoas e instituições que, ao 
longo desses últimos anos, vêm se deparando constantemente com essa questão, 
e que por isso puderam brindar os presentes com relatos e reflexões sobre como a 
realização de uma verdadeira reforma agrária em nosso país pode servir como 
instrumento de recuperação e preservação ambiental nas áreas rurais, bem como 
quais os entraves políticos, econômicos e culturais hoje existentes que fazem 
com que, em casos pontuais, a proteção ambiental seja vista como um empeci
lho à realização de assentamentos, ou, por outro lado, estes sejam vetores da 
degradação do meio ambiente, reproduzindo, contraditoriamente, as práticas pre
datórias do m odelo de desenvolvimento agrário brasileiro, o qual visam superar.

A presente publicação, portanto, é uma forma de perenizar essas refle
xões, e pretende ser, modestamente, fonte de consulta àqueles que queiram se 
debruçar sobre o tema, germinando, assim, a semente lançada em Porto Alegre. 
Para tanto, além da transcrição das falas ocorridas durante o evento, foram agre
gados textos elaborados por alguns dos integrantes da mesa, que aprofundam ou 
complementam suas análises, bem como textos de outros autores que, de alguma 
forma, pretendem contribu ir para a discussão. É importante ressaltar que os textos 
aqui apresentados expressam as opiniões pessoais de seus autores, que contribu í
ram espontaneamente para essa publicação, o que certamente brindará os le ito
res com a diversidade de posições inerente ao tema.

Seguindo essa linha, os textos aqui presentes foram d ivid idos de acordo 
com a seguinte estrutura: em prim eiro lugar, aparece a transcrição da oficina, 
com a edição das falas de todos os presentes; após, o texto do Prof. Carlos Frederico 
Marés, que traz reflexões profundas e abrangentes sobre a com patib ilização en
tre o d ire ito  ind iv idua l à propriedade, o d ire ito  co letivo à produção e o d ireito 
difuso ao meio ambiente ecologicamente equilibrado; em seguida, o texto do 
Prof. Jacques Altonsin, que lança um olhar humanista sobre o d ire ito  à reforma 
agrária e sobre o d ire ito  de propriedade; por fim , quatro textos que pretendem
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lançar alguns dos diversos olhares possíveis sobre a conflituosidade inerente ao 
processo de emancipação da pequena agricultura paralelamente ao avanço da 
legislação de proteção ambiental, tanto no contexto da Am azônia quanto da 
Mata A tlântica.

Um outro mundo só será possível se conseguirmos costurar as pontas da
quilo  que entendemos existir de melhor em nossa sociedade, afastando as incon
gruências e maxim izando as sinergias, e para tanto a reflexão é necessária.

São Paulo, 8 de janeiro de 2003.

Raul Silva Telles do Valle
Assessor ju ríd ico  do Instituto Socioambiental



Introdução

A luta pela terra e a função ambiental 
da propriedade

Neide Esterci

Duas razões, tantas vezes manifestadas nos últimos anos, justificaram a 
realização da oficina "Função social da terra: reforma agrária e meio ambiente", 
no Fórum Social M undial de 2002. Por um lado, os trabalhadores demandavam a 
inclusão, efetiva dos critérios ambientais na definição da função social da terra 
de tal modo que o seu não cumprim ento levasse à desapropriação da propriedade 
para fins de reforma agrária. Por outro lado, alguns momentos de tensão indica
vam que os espaços de diálogo e cooperação entre os movimentos ambientalistas 
e os movimentos de luta por terra precisavam ser ampliados. Ora, a história das 
lutas dos trabalhadores rurais pelo acesso à terra e a crônica dos desmandos que 
decorrem do poder concentrado nas mãos do grandes proprietários não deixam 
dúvidas de que, no Brasil, a construção de uma sociedade melhor passa necessa
riamente pela resolução da questão agrária. Neste processo, conforme atestam 
representantes dos dois movimentos, não se pode prescindir da aliança entre os 
pequenos produtores familiares e os ambientalistas.

Vale a pena talvez, pensar brevemente as diferenças históricas e atuais 
que separam esses dois movimentos, para ao final retomar a idéia da aliança.

* * * * * * *

Nos anos de 1990, algumas disputas ocorreram entre organizações e lide
ranças ambientalistas e movimentos de luta por terra, portadores da bandeira de 
reforma agrária. A tensão foi maior em torno das ocupações e das políticas de 
assentamento praticadas na região Norte, onde a instalação de pequenos produ
tores ameaçava a integridade das áreas de floresta virgem da Amazônia, e na
quelas áreas das regiões Sul e Sudeste, onde as ocupações e assentamentos repre
sentavam uma ameaça aos "remanescentes" de Mata Atlântica. As disputas, muitas 
vezes, foram provocadas pelas políticas de assentamento do Incra - Instituto Na
cional de Colonização e Reforma Agrária que, na ânsia de cum prir as metas

'Presidente do Instituto Socioambiental -  ISA, professora titular de antropologia do 
IFCS/UFR).
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fixadas no segundo mandato de FHC, e responder às pressões dos movimentos 
sociais, sem ferir os interesses dos grandes proprietários, tendia a criar assenta
mentos de pequenos produtores nas áreas mais afastadas e ou ainda não cobiça
das pelos primeiros.

Não é um diálogo fácil, e as articulações entre os dois movimentos têm 
que ser (e têm sido) construídas através de um trabalho penoso de aprendizado 
mútuo, muita negociação e esforço de convencimento. Se os ambientalistas re
conhecem o direito dos pequenos produtores de terem acesso à terra, e se as 
lideranças dos trabalhadores rurais são hoje cada vez mais sensíveis aos danos 
que as atividades humanas podem causar ao meio ambiente, há situações con
cretas em que é m uito d ifíc il com patib ilizar os interesses. De um lado, estão os 
anseios de solução dos problemas advindos da carência acumulada, da demanda 
reprimida de espaço para morar, de terra para produzir com autonomia, reprodu
zindo as condições da vida social; de outro a urgência de proteger ecossistemas 
frágeis do ponto de vista do seu equ ilíb rio  e da sua capacidade de reprodução, 
valiosos como reserva de biodiversidade e recursos genéticos para humanidade e 
a vida no planeta.

Dois movimentos, duas histórias, duas tradições
Sabemos que os dois movimentos se inserem em tradições de luta m uito 

diferentes e têm histórias também m uito diferentes. Enquanto a luta por terra se 
insere na tradição dos movimentos sociais cujo objetivo é a transformação da ordem 
social e cuja crítica está baseada numa visão classista da sociedade que vem dos 
movimentos operários dos séculos XIX e XX, as preocupações com a proteção da 
natureza só muito recentemente começaram a se difundir entre os diversos setores 
da sociedade e a constituir como móvel de movimentos sociais organizados.

Por sua própria tradição, os "movimentos sociais estão ligados a interes
ses de grupos ou de classe", têm como preocupação fundamental "a sujeição do 
homem pelo homem", "buscam justiça, igualdade e eqüidade" e, na sua maioria, 
querem mais crescimento, mais investimento, mais consumo e mais participa
ção. Já os ecoambientalistas concentram sua atenção na depredação da natureza 
e procuram mostrar como "a relação que o homem está mantendo com a nature
za gera um estado de permanente tensão entre o prazer e o medo, entre o sucesso 
individual e a (ameaça à) sobrevivência da espécie". A partir desta perspectiva 
que os ecoambientalistas pregam a redução do consumo e a lim itação do cresci
mento. Eles "são orientados por uma nova moral, propõem uma ética da renúncia 
(Cf. G iu liani, 1999:72 e 73). O autor menciona ainda outras diferenças, mas lem
bra que afinal ambos os movimentos acabam se opondo à concentração do poder 
técnico-económ ico e político-m ilita r que contrariam seus valores e colocam em 
risco a integridade física da humanidade.
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Reforma agrária na lei ou na marra!
No Brasil, os movimentos de luta pela terra têm uma história antiga. 

Desde os anos de 1950, a reforma agrária vem sendo sistematicamente colocada 
na pauta de reivindicações dos trabalhadores rurais. Já naquela época, m u ltip li
cavam-se os conflitos de terra em várias regiões do país, fosse em virtude de 
expulsões violentas das fazendas dos estados do Nordeste ou do Rio de Janeiro, 
fosse em áreas de fronteira como o oeste dos estados do Paraná e de Goiás. 
Coube, primeiro, ao Partido Comunista, principal força política de esquerda na 
época, a in iciativa de investir na formulação de uma proposta de reforma que 
alterasse a distribuição das terras no país. A reforma agrária seria uma bandeira 
unificadora dos movimentos localizados e esteve presente nos inúmeros encon
tros regionais e nacionais que, durante toda a década e até o golpe m ilita r de 
1964, se realizaram. Mais tarde, outras forças foram surgindo, como as Ligas 
Camponesas, com base em Pernambuco e Paraíba e o M ovim ento dos Agricu lto 
res Rurais sem Terra - Master, que se constituíra no Rio Grande do Sul, e a reforma 
agrária continuou sendo uma bandeira de luta comum. "Reforma Agrária, na lei 
ou na marra!" foi, por exemplo, o lema do famoso Congresso camponês de 1961, 
que se realizou em Belo Horizonte, do qual participaram as várias forças ligadas 
ao m ovim ento de trabalhadores rurais e que ficou conhecido como um marco na 
história do m ovim ento camponês no Brasil (Medeiros, 1989: 56).

Pode-se dizer que a crescente organização dos trabalhadores rurais, a 
m obilização em torno da luta por terra e a perspectiva de realização de uma 
ampla redistribuição de terras estiveram entre as causas que levaram ao golpe 
m ilita r em 1964. A repressão que então se abateu sobre os trabalhadores rurais e 
suas entidades, foi avassaladora: intervenção nos sindicatos, prisões, tortura e 
assassinato de lideranças.

Os que tomaram o poder, entretanto, também sentiam a necessidade de 
alguma mudança na estrutura agrária: queriam evitar os conflitos de terra, au
mentar a produtividade agrícola e criar uma classe média rural, de perfil empre
sarial (Medeiros, 1989: 87), capaz de produzir alimentos e matérias primas para a 
indústria, de forma mais eficiente. Por isto, logo no prim eiro mandato, eles cria
ram o grupo de trabalho para produzir um documento sobre o assunto. Encami
nhado ao Congresso, o documento foi aprovado em novembro de 1964, com o 
nome de Estatuto da Terra. Para as lideranças sindicais articuladas em torno da 
Confederação Nacional dos Trabalhadores na Agricultura -  a Contag, o Estatuto 
representou um novo patamar a partir do qual podiam encaminhar suas antigas 
reivindicações (Medeiros, 1989: 87). O Estatuto se propunha a acabar como o 
m in ifúnd io  e o la tifúnd io  por dimensão e tinha como modelo ideal a empresa, ou 
seja, o estabelecimento rural caracterizado pela exploração "econôm ica e raci
ona l" que observasse "justas" relações de trabalho e mantivesse o nível adequa
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do de produtividade. Nestes termos é que o Estatuto definia o cum prim ento da 
função social da terra e, em casos de tensão social, previa também a desapropri
ação, um instrumento legal ao qual a Contag atribuía um grande valor. Vários 
autores desta publicação tratam desses temas.

Novos atores sociais e novos projetos
Ao longo dos anos, porém, as políticas de desenvolvimento dos governos 

militares iam fazendo avançar os grandes empreendimentos sobre áreas de pe
quenos produtores rurais: cresceram assim as lutas dos posseiros contra as grandes 
fazendas agropecuárias; as lutas dos seringueiros contra a transformação das suas 
florestas em pastagens; a resistência dos pequenos produtores deslocados de suas 
glebas ou atingidos pelos efeitos ambientais causados pelas obras de construção 
das usinas hidroelétricas, no norte, nordeste e sul do país; e finalmente, as lutas 
dos colonos sem terra, impedidos de se reproduzirem pelo esgotamento das fron
teiras em suas regiões de origem, nos estados do sul, e que se projetariam nacio
nalmente como os trabalhadores rurais sem terra.

Em virtude da particularidade de cada uma dessas situações, esses novos 
movimentos, com projetos políticos próprios, eram m uito mais críticos ao Estatu
to da Terra do que as lideranças da Contag: ao invés de desapropriação muitos 
propunham o confisco, em vez dos lotes recortados segundo os módulos regionais, 
reivindicavam áreas compatíveis com as atividades às quais tradicionalmente se 
dedicavam; em vez do deslocamento para as áreas de colonização, passaram a 
querer terra no lugar de origem, e, em vez de indenização passaram a exigir 
"terra por terra". Todos esses movimentos, de um modo ou de outro, estavam 
vinculados à matriz dos movimentos históricos tal como acima referidos.

Os movimentos ambientalistas, entretanto, tiveram origens mais difusas 
e heterogêneas em termos de coloração política. Os primeiros a se preocupar 
com a natureza e a sistematizar informações sobre os danos a ela causados pelos 
homens foram naturalistas, biólogos, acadêmicos ou amadores, poetas, empresá
rios. Eles podiam denunciar a crueldade com os animais, preocupar-se com a 
elim inação dessa ou daquela espécie ou com a depredação da natureza como 
fonte de recursos industriais, para a sobrevivência, o bem estar ou para a contem
plação dos homens. Podiam defender uma atitude ética no trato com a natureza 
e os demais seres vivos ou ser apenas antropocentristas arrogantes, pretendendo 
que o fim últim o da existência de todas as outras formas de vida fosse apenas o de 
satisfazer as necessidades e as vontades dos homens.

Nos anos de 1970 é que, de forma mais consistente, começa a ser questi
onada a forma capitalista de desenvolvimento e fica clara a ameaça que ela 
representa para as atuais e as futuras gerações. Nos anos de 1980, o ambientalismo 
se constituiu como uma preocupação ao nível internacional (Viola, 1991 e 1997).
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O socioambientalismo brasileiro
No Brasil, os primeiros "encontros" do ambientalismo com as classes tra

balhadoras e os problemas que a degradação ambiental colocava para suas con
dições de vida, aconteceram, segundo Viola (1 991: 29), nos anos de 1980:

"(...) as associações ambientalistas não tinham nenhuma repercussão en
tre a maioria pobre da população, entre outras razões devido a que os grupos 
ambientalistas defendiam o ambiente bem acima do nível de vidas das classes 
populares. M uito  se tinha aprendido a este respeito por volta de 1986: um setor 
s ignificativo dos grupos ambientalistas tinha descoberto que a conexão com os 
setores populares era uma tarefa crucial; em várias cidades industriais, grupos 
ambientalistas começavam a dialogar sobre problemas comuns com ativistas sin
dicais (particularmente em áreas como Cubatão, Criciúma, Camaçari etc.); no 
sul do país o movimento dos trabalhadores rurais sem terra aproximava-se dos 
ambientalistas, esboçando-se a palavra de ordem reforma agrária ecológica; os 
movimentos comunitários pró-água e esgoto na periferia das cidades recebiam 
muitas vezes o apoio de grupos ambientalistas; na Amazônia, os seringueiros e 
índios começavam a receber apoio de algumas entidades ambientalistas do Sul- 
Sudeste."

Fora das cidades houve outros momentos emblemáticos como o Encontro 
de Altam ira, em 1988, e as m obilizações em defesa dos Yanomami. Também 
emblemática foi a aliança com os seringueiros. Portadores de uma experiência 
m uito singular, eles recusavam os lotes familiares previstos no Estatuto e recorta
dos segundo o m ódulo da região. Queriam  intactas as seringueiras e as "estradas" 
pelas quais chegavam até elas.

Os sindicalistas, portadores históricos da bandeira de Reforma Agrária 
unificadora e homogeneizadora não sabiam como enquadrar essa nova demanda 
e, naqueles anos de 1980, com o país tentando retornar à normalidade política, e 
as entidades sindicais de trabalhadores rurais tentando recuperar seu espaço na 
cena política, o diálogo com este segmento particular ficou d ifíc il. Foi aí que os 
ambientalistas perceberam a importância prática e simbólica da luta dos serin
gueiros. Eles queriam a floresta em pé, enfrentavam a sanha desvastadora das em
presas agropecuárias que chegavam do sul do país. Todos conhecem a história. 
Pesquisadores envolvidos com os povos indígenas da região e com os seringueiros 
fizeram a mediação com ambientalistas estrangeiros, organizaram a pressão so
bre o governo que saía e a reforma agrária dos seringueiros acabou se realizando 
através da criação das Reservas Extrativistas (Allegretti, 1994; Almeida, 1994) 

Foi a vez de os ambientalistas mais conservadores não ficarem m uito 
satisfeitos. Eles não queriam confundir políticas de conservação com questões de 
justiça social e foi ao Instituto Brasileiro do M eio Ambiente e dos Recursos Natu
rais Renováveis -  Ibama que ficaram vinculadas as Reservas Extrativistas.
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A aliança necessária: é possível?
Interesses universais ou interesses particulares? Interesses de classe ou 

transversais? Globais ou locais? Será que esses termos expressam realmente con
tradições capazes de impedir o diálogo e a construção de projetos comuns?

Como se sabe a aliança entre os ambientalistas e os seringueiros não se 
fez sem indagações, sem estranhamentos e sem problemas. Primeiro, os serin
gueiros foram vistos como ecologistas, porque estariam vivendo em harmonia 
com a natureza, embora Osmarino Amâncio, um dos líderes dos seringueiros, 
tenha dito expressamente em 1989:

"Eu não sou ecologista coisa nenhuma. A palavra ecologia, eu peguei há 
um ano, dois anos atrás". (...) Chamei o Chico Mendes e disse: (...) 
" Vamos fazer essa discussão de ecologia, traz as pessoas que entendem o 
que é ecologia, pessoas que entendem o que é sindicato". Começamos a 
entender que a questão ecológica é fundamental para a Amazônia ligada 
ao movimento sind ical na região."

Mas a aliança supunha que cada um tivesse condições de incorporar 
m inimamente os valores e os interesses do outro A aliança se faz através de um 
pacto entre diferentes: os líderes seringueiros eram sindicalistas, defendiam inte
resses de um grupo (a classe dos seringueiros), eram portadores da bandeira de 
reforma agrária, reivindicavam a desapropriação das terras que estavam nas mãos 
dos seringalistas e dos agropecuaristas que agora chegavam para substituir os 
primeiros. Eles colocaram os termos da aliança:

"Então, é preciso unir a questão da reforma agrária à questão ambiental 
e, ao mesmo tempo à luta pela desapropriação das terras. Isso fez com  
que nos agradasse a proposta dos ecologistas: 'Vamos nos un ir a vocês 
para defender a Amazônia, mas nós queremos apoio para defender os 
povos da Am azônia, os povos da flo res ta '." (Entrevista concedida a 
Leonilde Sérvolo de Medeiros e Luciano Padrão. Cf. Cedi, 1990: 55)

Mas, não só os seringueiros, também os ribeirinhos, as quebradeiras de 
coco tornaram-se aliados dos ambientalistas. Em todos os casos defendiam os 
interesses particulares e a sobrevivência de uma classe, mas se dispuseram, não 
sem dificuldades, a negociar com aqueles que defendiam interesses universais, 
da humanidade. Também o MSTR e o MST - como se verá nos textos assinados 
pelos representantes desses movimentos que participaram da oficina realizada no 
Fórum Social Mundial 2002 - incorporaram as preocupações ambientais à sua 
orientação política e às suas práticas econômicas. Vejamos, primeiro, o que diz 
Cléa Anice Porto, advogada da Contag:

"A Contag tem buscado levar aos trabalhadores e trabalhadoras rurais a 
compreensão de que a luta pela conquista da terra vai além da garantia
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da sobrevivência e de desenvolvimento das famílias que se beneficiam  
da Reforma Agrária. Nas discussões envolvendo as Federações e Sindica
tos de Trabalhadores Rurais de todo o Brasil, cada vez mais, vem ganhan
do corpo o entendimento da necessidade de incorporar a questão am bi
ental nos processos de luta pela terra." (Cf. pág. 110 deste livro)

Entretanto, querem que o Estado reconheça a sua parte de responsabilida
de no processo de degradação do ambiente já que as políticas públicas foram 
sempre orientadas no sentido de fazer os pequenos produtores utilizarem  técnicas 
e práticas altamente degradantes, com o intu ito  único de alcançar maior produti
vidade e eficiência:

" Infelizmente, muitos agricultores e agricultoras familiares que tiveram  
seus valores tradicionais vistos como em pecilho à 'modernização', foram 
obrigados a u tiliza r novas tecnologias e formas de produção, numa tenta
tiva de se tornarem competitivos frente às exigências produtivas da 're
volução verde'. Entretanto, geralmente os resultados foram desastrosos 
para sua sustentabilidade e para o desenvolvimento da propriedade, ..." 
(Cf.pág. 110 deste livro)

Os pequenos produtores da Contag denunciam ainda a política de con
cessão de créditos para a produção, que acaba por jogar os produtores familiares 
nas mãos de agentes indutores da degradação, como os madeireiros por exemplo, 
ao mesmo tempo em que cobram do Ibama uma ação mais educativa e menos 
repressiva, bem como uma legislação ambiental que leve em conta as caracterís
ticas peculiares da produção familiar. Também Egídio Brunetto, coordenador do 
MST do estado do Mato Grosso e sócio da Cooperativa União de Santa Catarina, 
denuncia o fato de os pequenos produtores terem sido sempre estimulados a ado
tarem as práticas hoje condenadas e pelas quais são criticados pelos ambientalis
tas. Reclama também mais atenção para o fato de serem os grandes projetos 
agroindustriais e pecuários os causadores dos maiores danos ambientais ao mes
mo tempo em que continuam  descumprindo as leis trabalhistas; sugere ainda, 
que o problema não se refere apenas à terra, mas também aos recursos hídricos 
que estão sendo contaminados:

"O  m ovim ento dos sem terra está d iscutindo internamente a questão da 
preservação da biodiversidade, tentando cria r um pensamento coletivo  
acerca do assunto. Mas, isto gera uma guerra contra tudo que fo i ensina
do e praticado nos últimos tempos pelos camponeses, pois se trata de 
uma reeducação do ser humano através de uma reconstrução de hábitos 
e de cu ltu ra ." (Cf. pág. 24 deste livro)

Para o MST o cam inho seria, pois, "a reeducação do ser hum ano", o 
d iá logo franco entre todos os setores sociais, a difusão de projetos que sirvam de
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referência para um novo modelo. E, finalmente, propõe que os consumidores 
sejam envolvidos na luta contra os alimentos contaminados "com  o fim  de se 
criar uma grande aliança":

"Com o tratamento que hoje é dado aos alimentos que in g e r im o s o  ser 
humano reafirma, mais uma vez, sua capacidade de auto-destruição. 
Enfim, a questão p rinc ipa l é como se constroem alianças através de um 
processo de discussão sério, honesto, claro em todos os setores. Tem que 
haver uma m aior difusão de projetos p ilo tos que servirão no futuro de 
referência".

Conclusão
Observando a trajetória de m ilitantes e entidades ambientalistas no Bra

sil, a partir final dos anos de 1980, se vê que muitos deles se dedicavam antes às 
questões sociais e que a incorporação das preocupações ambientais se fez, para 
muitos deles, sem prejuízo do apego a valores como justiça, igualdade e eqüida
de. Acostumados a enfrentar, em aliança com segmentos populares, uma socie
dade extremamente desigual e autoritária, continuaram a investir na defesa dos 
direitos e no trabalho de organização desses segmentos. Foi inclusive a partir 
dessa aliança, que muitos desses segmentos se constituíram enquanto categorias 
políticas valorizadas pela incorporação de atributos ecológicos. Foi o caso dos 
índios, dos ribeirinhos, dos seringueiros, das populações remanescentes dos qu i
lombos e das quebradeiras de coco.

Todos sabemos que nenhum desses segmentos vive em completa harmo
nia com a natureza e que todos eles tiveram e têm que fazer o esforço de reformular 
algumas práticas, recuperar outras que já haviam sido postas de lado, incorporar 
novas orientações e hábitos para se adequar a uma nova visão e a uma nova 
ética das relações do homem com o seu ambiente e com os demais seres e coisas 
da natureza.
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Apresentação

A ndré L im a

Em 1999 o Instituto Socioambien- ... há uma lacuna no d ire ito  agrário 
tal foi chamado pelo M ovim ento dos Tra- propicia  que áreas sensíveis
balhadores Sem Terra para acompanhar do ponto de vista ambiental sejam 
uma ocupação que ocorreu em Porto Fe- disponibilizadas para reforma 
liz, que fica a 100 km de São Paulo, em agrária... 
uma fazenda do Grupo Açúcar União de
10.000 hectares, e em itir um parecer que perm itiria ao MST negociar uma visto
ria mais aprofundada na propriedade para ver se ela seria viável ou não para a 
reforma agrária.

O objetivo era fazer uma análise para conc lu ir se aquela fazenda cum 
pria ou não com a legislação ambiental e verificar se aquela fazenda, embora 
pudesse ser produtiva do ponto de vista econômico, cumpria a função social da terra 
prevista na Constituição Federal de 1988, ou seja, preservar o meio ambiente, cum
prir a legislação trabalhista e gerar bem estar ao trabalhador e ao proprietário.

Ao visitar o local em companhia do João Paulo Capobianco, coordenador 
do Programa Mata Atlântica do ISA, nós vimos absurdos como a ausência de 
planta nativa em toda propriedade e a plantação de cana de açúcar dentro do rio. 
Havia um lixão dentro da fazenda, assim como uma mineradora funcionando 
sem licenciam ento ambiental. Foi feito um levantamento na comarca de Porto 
Feliz, o que mostrou uma série de ações jud icia is relacionadas com a questão 
ambiental contra a fazenda em questão. Estava comprovado que a propriedade 
não cumpria a sua função social.

Esse é um dos motivos por que o ISA entrou nessa discussão sobre a rela
ção entre produtividade rural e o cumprim ento da função social da terra. Um 
outro ponto importante é como os assentamentos vêm sendo implementados, pois 
há uma lacuna no d ire ito  agrário que propicia que áreas sensíveis do ponto de 
vista ambiental sejam disponibilizadas para reforma agrária, gerando um conflito  
entre o m ovimento ambientalista e o movimento social.

O  objetivo  geral é dar um ponta pé inicial para que haja uma articulação 
do m ovim ento ambientalista com os movimentos de luta pela terra, como o MST 
e a Contag.

Debates

R e n a to  C u n h a

A Rede de ONGs da Mata Atlântica tem uma preocupação grande com o 
tema função socioambiental da terra, que vem motivando discussões em suas
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É o momento de se ter uma 230 organizações que a integram. O  conflito
aliança entre os m o v im e n t o s existente entre os ambientalistas e os m ovi- 
para que se desfaça esse falso mentos de luta pela terra é falso e leva a crer 
conflito  entre os ambientalistas que os ambientalistas não concordam com a 
e os movimentos sociais reforma agrária.

Nós achamos que a degradação am
biental pode vir de todos os setores da sociedade, assim como todos os setores 
devem contribu ir para a proteção ambiental. A campanha desenvolvida pela 
Rede, pelo desmatamento zero da Mata Atlântica, demonstra a tradução de nos
sa preocupação com a questão. Não há condições para que a Mata Atlântica 
continue a ser explorada. Não há como d im inu ir os 7,6% que resta da Mata 
Atlântica no Brasil, segundo dados do ISA e da SOS Mata Atlântica, relembrando 
que a Mata Atlântica se estende desde o Rio Grande do sul até o Piauí, Ceará, 
passando pelo Mato Grosso do Sul e Goiás.

A luta pelo desmatamento zero tem como objetivo aprovar o Projeto de
Lei da Mata Atlântica, que dará mais substância à sua própria proteção. É um 
Projeto de Lei que o ISA discute muito, sendo um dos responsáveis pela form ula
ção dessa legislação junto  com várias entidades da Rede. Queremos também 
recompor a Mata Atlântica, aumentando esse 7,6% remanescente.

Um outro ponto fundamental nesse tema é ter um trabalho cada vez mais 
articulado com o MST e outros movimentos sociais para que se possa fazer com 
que as propriedades rurais atendam às exigências da legislação ambiental. A tual
mente as propriedades rurais não têm reserva legal, muitas vezes as matas ciliares 
são desmatadas e há mais uma série de degradações ambientais que fazem com 
que essas propriedades não cumpram sua função social.

Outra questão que se coloca muito peso, até mesmo no governo, é que 
uma área florestada é uma área improdutiva. Esse é um conceito que tem que ser 
revisado pois as florestas são produtoras de biodiversidade para as gerações pre
sentes e futuras, interessando a toda sociedade que sejam preservadas. A cultura 
brasileira tem que assimilar que florestas podem produzir e podem até ajudar a 
produção agrícola. Os serviços ambientais são derivados da produção da floresta, 
como a água, a preservação do solo, entre outras questões.

Para nós o cumprimento da legislação ambiental é fundamental, inclusi
ve para os assentamentos de reforma agrária. Os movimentos e a política nacio
nal do Incra e do Governo muitas vezes não consideram a legislação ambiental 
no processo de assentamento. É preciso buscar uma articulação efetiva dos m ovi
mentos em questão e da sociedade c iv il que contraponha a política de reforma 
agraria do governo, levando em consideração a questão ambiental.

Existem alguns exemplos de assentamentos em Santa Catarina, Paraná e 
Minas Gerais que, visivelmente, degradam o meio ambiente e desmatam a Mata
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Atlântica. Entretanto, há também exemplos, como no Rio de Janeiro, onde foi 
firmado o Pacto Chico Mendes entre ambientalistas e o MST, criando  bases para 
um traba lho  a rticu lado  entre esses m ovim entos, constru indo  p rinc íp ios, me
didas e crité rios para que os assentamentos sejam efetivam ente ecológicos, 
considerando as lim itações daquele am biente para que efetivam ente se im 
plante o assentamento, da forma mais produtiva possível, e protegendo o meio 
ambiente.

É o momento de se ter uma aliança entre os movimentos, para que se 
desfaça esse falso conflito  entre os ambientalistas e os movimentos sociais e para 
que nós trabalhemos para uma reforma agrária que contenha uma variável ambi
ental colocada concretamente pelas lideranças locais.

Eg íd io  B runetto

Q uando se trata da função social 
da terra, ou socioambiental, o que nós 
temos co locado  nos ú ltim os tempos é 
que a presente geração é chamada ge
ração sem passado e sem fu tu ro , pois 
somos a geração do pacote verde, da re
volução verde norte americana. É uma 
questão grave, e é preciso entendermos 
todo o contexto econôm ico, político, so
cial e ideológico para se discutir como 
enfrentar essa questão.

Passamos por um processo de imposição de um modelo através do qual a 
h um a n id a d e  a c u m u lo u , em pou co  tem po , uma grande  ca p a c id a d e  de 
autodestruição. Por isso, a situação que nós vivemos hoje de destruição das matas 
é m uito mais grave. E não estamos nos referindo à acumulação dos Estados U n i
dos, Europa, mas do ponto de vista do modelo tecnológico e do modelo de produ
ção. A grande batalha é como firm ar força e ter uma política de aliança que vai 
contra o modelo de desenvolvimento. O  que se discute aqui são só os reflexos 
desse m odelo violentíssimo e que nesses últimos anos vem com ofensiva arrasa- 
dora, principalm ente nas questões relativas à biotecnologia, ao desenvolvimento 
de alimentos transgênicos e à m ercantilização da terra, água, alimentos, semen
tes e tudo o que é biodiversidade. É tato que a nova fase de acumulação do 
capital está na biodiversidade.

O  tema colocado aqui está relacionado com a terra. A função da terra é 
de produzir alimentos, dos quais muitos têm que ser conservados. Ocorre que a 
situação da água também é urgente. O  sistema agropecuário europeu contam i
nou todo seu lençol freático e hoje eles exportam para o nosso continente aquilo

Os camponeses foram ensinados a 
destruir a terra e tentam viver em 
função da crise permanente da 
agricultura. A nossa sorte é que 
uma hora esse fato é percebido e 
então começamos a tentar ir no 
sentido inverso contra a nossa 
cultura imediatista que prioriza  
o lucro iminente.
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que os espanhóis chamam de vassoura, ou seja, o lixo deles. Os grandes projetos 
agroindustriais , como o que está sendo desenvolvido em D iam antina-M T em 30 
órgãos criadeiros que produzirão mais de m il toneladas de esterco de boi, acaba
rá contaminando todo o lençol freático que tem ligação com o do Pantanal. Além 
das sementes abortivas de m ilho BT, a contaminação do ar por agroquímicos e a 
produção de alimentos contaminados por pesticidas agrotóxicos, conservantes e 
hormônios.

O termo socioambiental é m uito abrangente. Os camponeses foram ensi
nados a destruir a terra e tentam viver em função da crise permanente da agricu l
tura. A nossa sorte é que uma hora esse fato é percebido e então começamos a 
tentar ir no sentido inverso contra a nossa cultura imediatista que prioriza o lucro 
iminente. Temos que ir contra a mercantilização da terra. Ela é um patrim ônio 
comum e tem que ser preservada às gerações futuras. Neste contexto estão os 
alimentos, e a opção pela qualidade destes deve ser discutida com os consum ido
res com o fim  de se criar uma forte aliança.

O aprofundamento da reflexão do desmatamento é um processo dolorido, 
especialmente quando se nota que hoje só resta menos de 1% da Mata Atlântica. 
O projeto agropecuário hoje existente é predatório e acaba por contaminar as 
águas e solos, compromete sua produtividade devido a plantações homogêneas 
extensivas, com excessivo uso de agrotóxicos, e é este projeto que tem que ser 
combatido.

A questão da biodiversidade começa a ser discutida tardiamente. A b io 
diversidade e recursos genéticos têm que ser patrim ônio público, da sociedade, 
dos camponeses. A redução do número de camponeses trabalhando com a agri
cultura implicará em uma maior dificuldade, e até mesmo em uma impossib ilida
de de se preservar a biodiversidade. Um exemplo são as empresas de grande 
porte que começam a comprar vastas extensões de terra, criando reservas de 
oxigênio e água, como é o exemplo da Coca Cola, que necessita de 1 7 bilhões de 
litros de água anuais.

O movimento dos Sem Terra está discutindo internamente a questão da 
preservação da biodiversidade, tentando criar um pensamento coletivo acerca do 
assunto. Mas isso gera uma guerra contra tudo o que foi ensinado e praticado nos 
últimos tempos pelos camponeses, pois trata-se de uma reeducação do ser huma
no através de uma reconstrução de hábitos e de cultura. Com o tratamento que 
hoje é dado aos alimentos que ingerimos, o ser humano reafirma, mais uma vez, 
sua capacidade de autodestruição.

Enfim, a questão p rinc ipa l é com o se constrói alianças através de um 
processo de discussão sério, honesto, c laro  em todos os setores. Tem que ha
ver uma m aior difusão dos projetos p ilo tos que servirão no fu tu ro  como refe
rências.
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C leia A nice

Nesta breve exposição, gostaria ... não há como pensar em uma
de destacar, dentre os inúmeros desafios sociedade diferente, com inclusão
para a Reforma Agrária, o que diz res- social, com as pessoas produzindo
peito a uma das lim itações legais im- em consonância com a proteção e a 
postas à conquista da terra e outro que sustentabilidade do meio ambiente,
se refere ao processo de implantação e num m odelo de desenvolvimento
organização dos assentamentos. que prevê a concentração da terra

Sem deixar de lado a importan- e do poder.
cia de se ampliar a luta pela conquista
do ca rater púb lico  da propriedade, gostaríamos de considerar aqui o embate co ti
diano, v iv ido  por milhões de trabalhadores e trabalhadoras rurais pela conquista 
da terra, quando este esbarra na legislação moldada para proteger a propriedade 
privada e altamente concentrada em nosso país.

É preciso levar em conta que as históricas disputas travadas no âmbito do 
legislativo brasileiro em torno do d ire ito  de propriedade, logrou avanços signifi
cativos, quanto fez prevalecer a obrigatoriedade do cumprim ento da função soci
al, como uma lim itação ao carater absoluto da propriedade privada. Para de
monstrar este entendimento, ao defendermos o direito dos trabalhadores e trabalha
doras rurais nas ocupações de terras, muitas vezes repetimos a idéia pregada pelo 
professor Benedito Ferreira Marques, que compara a função social da propriedade a 
uma mesa, que se sustenta em quatro pernas: a do bem-estar daqueles que nela 
vivem  e trabalham, do uso racional e adequado da terra, da proteção dos recursos 
naturais renováveis e o meio ambiente, e a da observância das leis trabalhistas.

Porém, esta não é a visão que tem prevalecido, apesar de ter ocorrido o 
julgamento de algumas ações possessórias que reconheceram que, sem um des
ses sustentáculos, o d ire ito  de propriedade estaria comprometido. Infelizmente, 
as interpretações da legislação que têm vigorado, consideram apenas os critérios 
produtivos da terra. Assim, uma propriedade que comporta um grau de utilização 
da terra de 80% e de eficiência na exploração de pelo menos 100%, mesmo que 
degrade o m eio ambiente ou u tilize  trabalho escravo, não têm sido desapropriada 
para fins de reforma agrária.

Para tentar reverter este entendimento, insistimos que a função social, ou 
socioambiental, deve sempre ser observada na sua integralidade, ao se discutir o 
d ire ito  de propriedade. Da mesma forma, defendemos a autoaplicabilidade da 
função socioambiental, não corroborando com os entendimentos que consideram 
a necessidade de sua regulamentação, através de lei infra-constitucional. A fun
ção social da terra se constitui como um princíp io  constitucional fundamental, 
portanto sua exequibilidade deve ser imediata. A propriedade privada não cons
titu i, para ninguém, um d ire ito  incondicional e absoluto. O  d ire ito  de proprieda-
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de presente em nossa Constituição, nunca deve ser exercido em detrimento do 
bem comum e, portanto, se milhares de famílias dependem de urna terra para 
sobreviver, estas não podem ficar dependendo de uma legislação regulamentadora 
para que lhes seja assegurado o dire ito  à vida.

Finalizando, destacamos, que não há como pensar em uma sociedade 
diferente, com inclusão social, com as pessoas produzindo em consonância com 
a proteção e a sustentabilidade do meio ambiente, num m odelo de desenvolvi
mento que prevê a concentração da terra e do poder. O  latifúndio não sustenta 
qualquer proposta de desenvolvimento e é fundamental que se assegure, de fato, 
a democratização da propriedade.

O segundo ponto desta exposição pretende versar sobre os desafios que 
são enfrentados na etapa seguinte à conquista da terra, ou seja, na organização 
dos projetos de assentamento. Após vencer as árduas batalhas na luta pela terra, 
como fazer com que os assentamentos se transformem em espaços de desenvol
vimento e democratização? Como assegurar a produção, com equidade e susten
tabilidade ambiental? E, fundamentalmente, como fazer cum prir a função socio- 
ambiental desta terra conquistada?

Alguns setores vêm explorando os problemas referentes ao meio ambien
te na reforma agrária, apresentando os assentamentos como os grandes vilões da 
degradação ambiental. Avaliamos que, de fato, existem problemas ambientais nos 
projetos de assentamento, mas estes estão longe de fazer com que os assentados 
possam ser considerados os vilões do meio ambiente. Em qualquer análise, não 
poderá deixar de ser considerado o papel devastador do latifúndio, nos 500 anos de 
nossa história. É preciso enfatizar que muitos assentamentos são implantados em 
áreas oriundas destes latifúndios, que foram tão degradados que as famílias não 
encontram sequer uma árvore para construir um rancho, quando ali se instalam.

Portanto, o foco central dessa discussão deve se relacionar m uito mais 
com o modelo de agricultura e de produção imposto ao país, com a monocultura 
de exportação, as plantações de soja no cerrado, os grandes projetos de irrigação 
e as madeireiras, por exemplo. Senão, corremos o risco de condenar de vez os 
assentamentos, trazendo mais empecilhos à sua implantação, como se eles fos
sem realmente os grandes vilões da natureza e do meio ambiente.

Existe uma outra questão que, embora não seja unânime, é importante 
que seja destacada. Uma boa parte dos assentados de hoje, perderam a origem 
camponesa de produção. Isto porque, a própria assistência técnica e extensão 
rural pública, especialmente aquela forjada para ser a grande propagadora da 
"revolução verde", forçou a destruição da concepção camponesa de produção, 
centrada na diversificação e na utilização de insumos internos. A forma de pro
dução da agricultura fam iliar era vista como atrasada e como um problema para 
a "modernização da agricultura".

26



A agricultura "m oderna" da revolução verde impôs a visão que a nature
za seria um ônus para a produção e, portanto, seria preciso desmatar, queimar e 
reformar a natureza, para se conseguir a produtividade e o lucro esperado. E, 
infelizmente, muitos assentamentos ainda são criados com essa visão, pela falta 
de planejamento e de políticas públicas de qualidade, especialmente a assistên
cia técnica. Com isso, muitos dos primeiros créditos liberados para os assenta
mentos acabam sendo utilizados, por exemplo, para o desmatamento, para se 
fazer pastagem ou um roçado.

O crédito rural para os assentamentos é pouco, e quando é liberado quase 
sempre vem com atraso. Em muitos casos, o crédito, a educação e a saúde não 
chegam, mas chega o madeireiro. Assim, mesmo contra a vontade, muitas famí
lias são obrigadas a vender a madeira, como recurso extremo para garantir a sua 
alimentação. Além da carência de políticas públicas ou a inadequação destas, 
há uma grande desarticulação entre os órgãos do Estado, como o Ibama, o Incra 
e os órgãos ambientais estaduais. Existem, também, muitas críticas quanto à 
postura do Ibama, que é visto pelos trabalhadores m uito mais como um órgão 
repressor do que educador ou apoiador de processos de desenvolvimento susten
tável. Os trabalhadores e trabalhadoras dizem isso, ao afirmarem, por exemplo, 
que é m uito mais fácil se conseguir uma licença para desmatamento do que para 
um projeto de manejo.

A exigência do licenciam ento ambiental para os assentamentos, recen
temente aprovado pelo Conama , poderá ser uma m edida im portante para 
redirecionar a forma atual de implantação dos assentamentos. Entretanto, nos 
preocupamos em como fazer com que essa exigência não se transforme em mais 
um em pecilho à realização dos assentamentos. Os órgãos ambientais podem até 
estar m uito interessados em realizar o licenciam ento, mas têm carência de pes
soal e de recursos, o que poderá inv iab iliza r a realização do licenciamento e, 
consequentemente, a implantação dos assentamentos.

É preciso destacar que, apesar de todos os problemas aqui elencados e de 
vários outros presentes na organização dos assentamentos, existem inúmeras situ
ações bastante exitosas, onde os assentados e assentadas respondem, de forma 
m uito positiva e criativa, ao desafio de consolidar sua produção, com respeito ao 
meio ambiente.

Para massificar estas experiências exitosas, a Contag vem buscando am
p liar suas alianças, também junto  às organizações ambientalistas, que desejem 
apoiar os trabalhadores e trabalhadoras na elaboração e implantação de proces
sos sustentáveis nos assentamentos. Buscamos parceiros que, assim como nós, 
lutem pela superação dos limites impostos à realização de uma verdadeira refor
ma agrária, para que possamos conquistar a democratização da terra, fazendo 
com esta seja produtora e reprodutora da vida.
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C arlo s  M arés

Essa intervenção tem o sentido de o cerne da questão conceituai de
fazer uma avaliação conceituai dos temas reforma agrária é considerarmos
anteriores. São quatro as questões: essa reforma com o a m odificação

A primeira é sobre o conceito de da própria idéia moderna de
reforma agrária. O  conce ito  de reforma propriedade privada.
agrária que o governo especialmente ma
neja, e que tenta nos fazer crer, é uma sim
ples idéia de transferência de dom ínio da terra. Quer dizer, os mais avançados do 
governo dizem que o que tem que ser feito é tirar a terra dos latifundiários e 
d iv id i-la  para outros proprietários menores. Os outros, que formam a maioria do 
governo e a prática do Ministério, dizem que as terras públicas têm que ser transfor
madas em terras privadas para pequenos proprietários. Outra posição, que felizmen
te não está presente no governo hoje, é de que as terras públicas sejam transforma
das em latifúndios. É evidente que esse é um conceito equivocado e enganador, 
tenta enganar a população no sentido do que seja uma reforma agrária.

A reforma agrária só pode ser entendida, assim como defende a Contag e 
o MST, como uma reforma do conceito de propriedade privada. Reforma agrária 
é uma reforma da ocupação da terra, inclusive no aspecto juríd ico, term inando 
com o caráter absoluto da propriedade privada em que existe um proprietário 
capaz de ter a propriedade como um bem transferível, modificável e até destrutível. 
O cerne da questão conceituai de reforma agrária é considerarmos essa reforma 
como a modificação da própria idéia moderna de propriedade privada.

Esse conceito é fundamental porque gera um outro, o de produtividade. 
Segundo a Constituição Federal e a lei infraconstitucional, produtividade é a 
possibilidade de fazer com que a terra produza dinheiro. Não se trata da produ
ção de bens de consumo ou de alimentos ou de bem estar. Acaba assim sendo um 
outro conceito enganoso que vê a terra como uma produtora de riquezas, enten
dida esta como acumulação de dinheiro, ou seja, a terra tem uma finalidade 
capitalista, ela faz com que o capital se reproduza. Aí é possível até que esta 
terra fique inerte, como foi citado pelo Egídio, em que empresas compram vastas 
extensões de terra para garantir a produção de Coca Cola ou de qualquer tipo de 
carbono. Portanto, essa terra seria altamente produtiva pois estaria possibilitando 
a produção de Coca Cola ou a despoluição do ar poluído em outra parte do 
mundo. Essa idéia de produtividade como uma idéia capitalista é outro conceito 
que deve ser revisto em profundidade. A produtividade só pode significar a idéia 
de que uma terra sirva efetivamente à vida que a cerca e que a tem. Essa produ
tividade serve para o agora e para o amanhã.

Esses dois conceitos citados anteriormente, por uma infelicidade, por erro 
ou por equívoco estão na Constituição Federal de 88. É possível extrair daí a 
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interpretação de que o conceito de propriedade da terra está profundamente m o
dificado, pois ele só pode existir aliado à função social, ou seja, para existir 
necessita de suas quatro pernas funcionando. Qualquer propriedade da terra que 
não a cumpra não é garantida pelo sistema juríd ico, não há garantias possessórias 
nem reais. A outra questão da produtividade é clara, a descrita pela Constituição 
não é a que está na lei. A constitucional está ligada à função social, e não à 
mera reprodução do capital.

A terra, a partir dessa reinterpretação constitucional, tem uma função 
m uito maior do que o que se chamava função social na década de 50, que tinha 
uma perspectiva de term inar com a fome. Na década de 60 começa a introdu
ção das questões ambientais e da segurança alimentar. Cria-se um conceito m ui
to mais amplo: combater a fome localmente gerando trabalho, produção, cond i
ções de vida e causando uma redistr ibuição dos bens e da riqueza. Isso significa 
que a terra precisa, para manter a população, cum prir uma função ambiental. O 
que temos pela frente é uma profunda transformação do uso da terra, generica
mente falando. O  uso capitalista da terra não é possível ser mantido e a Consti
tu ição Federal nos permite usar a terra com outras propostas, que antes foram 
colocadas na mesa.

Por últim o, todas as pessoas, os povos, remanescentes de quilom bos, c i
ganos, os pobres, os camponeses e aqueles que estão preocupados com o meio 
ambiente como uma perspectiva de futuro, que não estão interessados em sim
plesmente preservar a beleza do m ico leão dourado mas a necessidade dele estar 
inserido em um contexto de biodiversidade, todas essas pessoas, apesar de suas 
contradições 'no seio do povo', enfrentam uma contradição maior, que é a con
tradição com a propriedade privada. O  mal desta história é a propriedade priva
da, centro da modernidade, base do sistema ju ríd ico  estatal moderno e pós mo
derno. A propriedade privada tem que ser revista com profundidade, de preferên
cia tem que ser abolida e a Constituição brasileira nos permite uma interpretação 
acerca de seu enfraquecimento, com vias à extinção.

Todas as questões que cercam ou estão cercadas por essa moldura de 
propriedade privada têm o claro sentido de exclusão. A exclusão é a raiz perma
nente das condutas do capital. A nova exclusão passa até pela exclusão de pes
soas das coisas que se chamam naturais. Começa-se a dizer, no processo de 
exclusão, que determinadas terras, servindo o capital, não podem ser ocupadas, 
mesmo pelos povos que tradicionalm ente as ocupavam. As populações indíge
nas não podem ocupar as terras que tradicionalm ente ocupavam pois essas terras 
são necessárias à preservação das futuras gerações. Esse processo de exclusão 
pode ganhar cores ambientalistas, cores de proteção ambiental e é aí que nós 
temos de d istinguir m uito bem onde está o interesse da propriedade privada e o 
interesse dos povos. É por isso que essa contradição é a principal.
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O EIA/Rima exigido nos processos de assentamento parece um processo 
de exclusão porque na verdade é urna forma de impedir o acesso das pessoas às 
térras. Temos que analisar isso dentro da exclusão e estabelecer águas divisorias 
entre quem é a favor da propriedade privada e quem é contra ela.

M iguel P ressburger______________________________________________________

Em 1983/84, houve urna grande ... o nosso papel é o de p o litiza r o 
ocupação de terra no Mato Grosso do SuI, que fo i tecnificado ou jurid ic izado. 
resultando em despejo jud ic ia l com ação
po lic ia l m uito violenta, com apoio de jagunços e tudo o mais, tendo havido 
prisões de muitos trabalhadores. Resumindo, houve uma série de ações jurídicas 
e políticas, e numa dessas fomos parar no gabinete do presidente do Incra em 
Brasília. Na discussão foi questionado a ele o cum prim ento da função social da 
propriedade, já que a gleba estava totalmente abandonada há muitos e muitos 
anos. A isto, o senhor presidente, com toda a tranqüilidade respondeu: "Doutor, o 
senhor está enganado, nós estamos no capitalismo, e a função social da proprie
dade é a acumulação". Marx não diria nada melhor do que isso.

Como em termos políticos, sociais e econômicos, nada mudou, ou me
lhor, o capitalism o planetariamente se consolidou sob a sua atual e perversa 
etapa do neoliberalismo, qualquer discussão sobre conteúdos da propriedade, em 
termos institucionais, está esgotada, mesmo na presença dos dispositivos da cha
mada Costituição Cidadã. E creio que foi isto que Marés, com a sua clareza de 
sempre, nos acabou de ensinar.

Daí eu acho que agora temos que partir para questões mais prepositivas e 
fortes, condizentes com este espaço no qual estamos falando. Todos sabemos que 
o homem é, talvez, o único animal que trabalha e o trabalho é a transformação 
da natureza. Nessa transformação da natureza, também o próprio homem se trans
forma uma vez que ele é parte integrante dessa natureza. É nesse contexto que 
entra a longa e de certa forma com plicada Teoria da Alienação, exposta por 
Marx e por vários húngaros e que pode nos explicar uma outra teoria, também 
complicada e bem mais nebulosa, desta vez formulada por economistas mais ou 
menos apologéticos à globalização: a da destruição produtiva.

Neste caso também não quero me alongar, mas tomando práticas vividas 
como referência, em um outro processo de que participei, contra desmatamento na 
Amazônia por siderúrgicas incentivadas pelo Progama Grande Carajás, me deparei 
com mais esta pérola do liberalismo, numa longa petição do advogado do Projeto: 
"Entre desenvolvimento e meio ambiente, alguma coisa tem de ser danificada".

Mas voltando ao processo de transformação da natureza pelo trabalho, já 
agora dando como nele caracterizadas a acumulação capitalista e a destruição 
produtiva, há que se acrescentar uma outra transformação além daquela dupla já 
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mencionada: a transformação dos objetivos buscados pelo capitalismo. Se p ri
meiramente o objetivo era a apropriação do produto decorrente da transforma
ção, com o correr do tempo o objetivo passa a ser a formação da propriedade 
onde se realiza a própia transformação. D ito de outra forma, o produto passa a ser 
a propriedade privada. Ou ainda melhor exem plificando, em meados do século 
XIX em nosso país, o produto não foi o café e sim a fazenda cafeeira.

Em obediência ao alerta da organização da mesa não posso alongar, mas 
creio ser bastante simples o exercício de se chegar a este ponto. E se não o foi 
naquele tempo, nós juristas demos uma excelente e abrangente contribuição con
ceituai para o produto assim apropriado: a propriedade privada. Codificada a 
definição básica que é: usar, gozar e livremente dispor, o proprietário privado tem 
o livre d ire ito  de, por exemplo, destru ir sua propriedade, não produzir, tacar- 
lhe fogo ou ainda e mais sutilm ente , u lt iliz á - la  com o uma arma contra o 
resto da sociedade. No lim ite , quando o p roprie tá rio  privado assume esse 
pesadíssimo e im portantíssim o papel dentro  da "natureza soc ia l", para ele o 
não proprietário  é absolutamente irrelevante, quando não socialmente daninho. 
Daí a desimportância em matar e/ou mandar matar aquele que confrontou os 
legais atributos da propriedade, ou seja, usar, gozar e livremente dispor! Só 
alertando, estou me referindo a proprietário social, propriedade idem e também 
idem o não proprietário. Por favor não "fu lan izem ", como gosta de dizer o soció
logo, vosso presidente..

Nesse momento a sociedade atual vive uma trip la contradição em que 
temos o proprietário e a coisa constituindo a evidente relação proprietário-coisa; 
mas também o não proprietário, constitu indo a relação não proprietário-coisa- 
proprietário, na qual o prim eiro elemento da relação necessita da coisa para 
sobreviver, só que ela lhe é inacessível por estar em outras mãos.

Por uma mediação sociológica, podemos dizer que a sociedade brasilei
ra está vivendo momentos de anomia. Dentro das regras do método sociológico, 
o modo de se resolver a anomia é simplesmente baixar normas que reponham a 
normalidade dos fenômenos. O tecnocrata, o político, o burocrata, m uito conve
nientemente só conhecem esse método, e se as leis vão dar conta de sua função 
ou não, esse é um outro problema que já não lhes diz respeito, sendo atualmente 
muito prático e irresponsável atribu ir a uma mítica "sociedade c iv il"  tudo que ao 
Estado, face às privatizações, não mais compete e ao mercado repugna por não 
produzir lucros.

No final dos anos 50 entramos em uma grande discussão sobre a proprie
dade privada da terra. Para relembrar, no dia 1 de abril de 1964, no Senado 
Federal brasileiro tramitavam algo como 34 projetos diferentes de reforma agrá
ria. Isso mostra que nesse período essa questão já era importantíssima para a 
sociedade brasileira.
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Há 50 anos, pelo menos, se discute a proposta legislativa de reforma 
agrária, urna vez que todos os movimentos de trabalhadores sem terra anteriores 
a essa época não ligavam para essa proposta. O seu problema era o da necessida
de da terra, terra em mãos de quem não a queria ou não sabia usá-la e pessoas 
que necessitavam desesperadamente da terra. Sociologicamente já se discutiu, e 
devo dizer que achei brilhante esta cisão, ser a reforma agrária uma tradução 
para a linguagem juríd ica do sistema daquela simples necessidade do campesinato 
em ter terra para trabalhar

Dentro desse meio século de discussão um grande m odelo se configurou 
para o legislador brasileiro, e é em torno desse modelo terrível que ele dá voltas: 
o modelo alemão que versa: propriedade privada cria obrigações (apesar de po
der ser livremente disposta). Voltando à analogia, que aqui já foi mencionada, 
entre função da terra e esta mesa, para o tecnocrata, legislador e aqueles que 
imaginam consertar a sociedade através de leis, a boa propriedade é a que sim ul
taneamente cumpre as quatro pernas da mesa, ou seja, cumpre as leis trabalhis
tas, preserva o meio ambiente, zela pelo bem estar do dono e trabalhadores e 
produz para a sociedade. De qualquer maneira isso é bonito. Para os juristas é um 
bom meio de defesa, mas continua vazio porque estamos falando da mesma 
propriedade que o Marés fu lm inou em sua fala. A proposta que vem há 50 anos 
sendo colocada em nossa sociedade, e agora, apesar de tudo já não tim idamente, 
é a da não propriedade ou então a de uma outra forma de propriedade, e não esta 
propriedade privada que, a depender de um jurista ou de um tecnocrata governa
mental pode ser ruim ou boa, mas que de qualquer forma tem de cum prir a sua 
função social: a da acumulação ampliada.

Então, creio nos ser possível dar um salto nessa discussão e irmos para 
aquela já dos meados de 1800 que diz que ao filósofo não cabe mais apenas 
entender a sociedade, mas sim m odificá-la. A discussão das mudanças busca 
encontrar caminhos num tremendo emaranhado de uma sociedade cada vez menos 
inteligível a partir apenas do "senso comum". Afinal de contas não estamos dis
cutindo a sociedade do homem natural, do bom selvagem ou do Robinson Crusoé 
e sim a sociedade atual que incorpora várias influências contraditórias e alienantes 
a tudo que estamos discutindo. Em segundo lugar essa sociedade alienante che
gou, ou melhor dito, fizeram-na chegar, a um ponto de estranhamento de si pró
pria. O homem e a mulher não se reconhecem mais como tal e só se reconhecem 
pela mediação das imagens que conhecem na televisão. A proliferação da te lev i
são e da parabólica no país inteiro é importantíssima como um dos aparatos de 
dominação do Estado, alcançando toda a sociedade, das classes A às classes D, 
E, F e outras que tais, taxonomía esta relativa à capacidade consumidora e não 
mais ao pertencimento à esfera de produção. Por esse meio foi construído um 
percurso contrário ao que foi feito do campo para a cidade. É um percurso urbano
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virtual, do urbano sem urbanidade, que é ideologicamente imposto até ao mais 
distante rincão deste país, destruindo todas as particularidades e singularidades 
ao impregnar a globalização em todos os terrenos das práticas e vivências.

Uma outra questão é a da educação ambiental e há muitas dúvidas de 
como isso poderia ser feito. Claramente não por meio de planfetinhos distribuídos 
nos assentamentos, ou de aulas dadas às crianças do MST e que logo serão esque
cidos, se é que alguma vez serão lidos. Talvez só uma força proveniente de uma 
construção e formação coletiva possa reverter essa situação. Essa reversão terá 
que ter um conteúdo básico forte: a recriação da utopia, ou seja, da idéia que o 
mundo e a humanidade não estão condenados a viver isso que estão vivendo, e 
que têm condições de recriar as suas esperanças de uma nova vida para todos. 
Por isso, o nosso papel é o de politizar o que foi tecn¡ficado ou jurid ic izado. 
Temos que po litizar o que foi transformado em lei e em técnica, e quando isso é 
feito estamos sendo chamados a reinventar a República, ou seja a coisa pública 
prevalecendo sobre a coisa privada.

A sociedade pode marchar na reinvenção da democracia, da república e, 
ao fazer isso, reinventar uma propriedade privada que seja adequada ao conjunto 
da sociedade mas também ir inventando a propriedade pública, mesmo que ela 
não tenha —  e nem deva ter, pois isto a esterilizaria —  características legais. E 
finalmente fazer com que as técnicas sejam transformadas em uma linguagem 
política à altura, ao alcance do entendimento e do interesse da humanidade, que 
afinal de contas habita e deve continuar habitando o planeta Terra.

J a c q u e s  A l f o n s in

Todos os discursos até agora apre- ... sempre que se encontrarem em
sentados estão voltados à preservação do conflito  o d ire ito  patrim onia l do
meio ambiente frente ao problema da re- proprietário  e os direitos humanos
forma agrária e às disposições técnicas fundamentais dos ocupantes, e
de nossa legislação sobre a função soei- desde que não haja outra solução
al da propriedade. Por isso recorro a Cari que não a do sacrifício de um deles,
S ch m id t, ju r is ta  a le m ã o  d ire it is ta  o sacrificado deverá ser o d ire ito
inspirador de algumas leis repressoras do patrim onia l.
regime nazista, que diz que a terra é a
mãe do d ire ito  e prova dessa afirmação se dá pelo fato de que a terra é o prêmio 
de nosso trabalho. D iz ele: "vejam a natureza aqui fora, vejam os frutos que ela 
está produzindo, não é este o prêm io de nosso trabalho?". Será que este prêmio do 
trabalho pode ser conferido hoje como a expressão desse jurista? As pessoas que 
realmente trabalham a terra hoje têm acesso aos frutos abundantes?

Ao analisar as nossas estatísticas podemos notar que a maior parte do 
prêm io do trabalho da nossa terra é consumido fora daqui. O  nosso modelo agrí
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cola sempre foi dependente da exportação, e os interesses em relação ao nosso 
território  estiveram voltados para fora. Todos os nossos ciclos econômicos, pau- 
brasil, borracha, açúcar e café, nunca tiveram como prioridade a satisfação das 
necessidades vitais de nosso povo. A última expressão de nosso presidente Fer
nando Henrique, "exportar ou morrer", demonstra como ainda somos fiéis a esse 
verdadeiro colonia lism o de exploração de nossa terra. A p rim e ira  advertência 
de Carl Schm idt já pode ser adm itida  pelos brasile iros com o a terra não sen
do prêm io do nosso trabalho. Ela fo i transform ada em m ercadoria  por não 
estar voltada à transform ação do produ to  e sim à transform ação desse produto  
em d inhe iro . Ela atende aos interesses externos que presidem a exploração do 
nosso território.

O segundo aspecto em que o jurista sustenta, ser a terra a mãe do direito, 
é o de que a terra é o lim ite firme do nosso direito. É aquela que nos dá o sustento 
e o teto.

Mas a realidade brasileira é distinta. Desde a nossa Lei de Terras de 1850 
houve, no Brasil, uma profunda dissociação entre o d ire ito  de propriedade e a 
ocupação. Na medida em que se privilegiou, pela Lei de Terras, apenas o títu lo  
da propriedade, se legitimou a desocupação e se crim ina lizou a ocupação. Ou 
seja, o uso da terra no país é medido em qualquer conflito  de terra que seja 
examinado em juízo. Nunca o ju iz  se pergunta quantas pessoas poderiam se 
alimentar deste espaço, ou se for conflito  urbano, quantas pessoas poderiam mo
rar nesse espaço. Nunca é o tipo da ocupação da terra que preocupa o ju iz e sim 
qual é o títu lo  de propriedade, onde está m atriculado esse espaço. O espaço terra 
no Brasil é alienado no sentido da separação do títu lo  da sua legítima ocupação. 
Em um país que tem uma Constituição que diz que a terra tem uma função social, 
é impossível continuar sustentando que esse princíp io constitucional é eficaz na 
medida em que se continua garantindo apenas o respeito ao títu lo  sem a preocu
pação com essa ocupação.

O direito de propriedade é uma autorização da sociedade a que alguém 
use, disponha, goze e possua, se é que vivemos em um regime democrático e 
quem vota a Constituição é o povo. Portanto, se é uma autorização da sociedade, 
deve-se satisfação do uso dessa autorização. O proprietário recebe uma delega
ção da sociedade para explorar a terra. Então a primeira característica da função 
social da propriedade é que o interesse alheio é que justifica a propriedade, e não 
o interesse próprio. A própria expressão social impõe esse fato e raramente, como 
se vê em conflitos de terra, é reconhecida.

A função da propriedade, a partir daí, não é uma característica do d ireito 
de propriedade, mas a condição de sua existência. Ela só se mede a partir do 
momento em que esse fim , transcendente a ela, for realmente conquistado. Esse 
fim cria um direito à terra, que é comum a todos.
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Um exemplo importante de ser considerado é a interpretação que o Poder 
Judiciário gaúcho está dando ao direito obrigacional. A propriedade da terra é 
sempre vista como um dire ito  adquirido rígido, que não pode ser m odificado de 
forma alguma. Como disse Marés, a indenização à desapropriação em alguns 
casos deveria ser zero, pois às vezes a propriedade não mais existe. O Tribunal de 
Justiça do Estado do Rio Grande do Sul levou essa questão às últimas conseqüên
cias e encheu o conceito da função social com os direitos humanos fundamentais 
dos não proprietários. Disse o tribunal que sempre que se encontrarem em con fli
to o d ire ito  patrimonial do proprietário e os direitos humanos fundamentais dos 
ocupantes, e desde que não haja outra solução que não a do sacrifício de um 
deles, o sacrificado deverá ser o d ireito patrimonial.

D a r c i Fr ig o

Tem crescido o debate entre os ... no processo de ocupação da terra
juizes, M inistério Público e m ovimen- não estamos questionando pura
to social, a respeito da possibilidade de e simplesmente a propriedade
reinterpretação do conceito da função privada e sua ocupação, mas
social da propriedade. Temos que en- também a possibilidade real de
volver a esfera federal, os procuradores efetivar um conjunto de direitos,
do Incra, que em últim a instância se e fundamentalmente os direitos
negam a aplicar a Constituição. Ape- humanos, que emergem como
sar dos procuradores desse órgão irem a direitos dos povos e não só
campo e darem orientação aos técni- direitos de minorias.
eos que fazem a vistoria, eles não ap li
cam o conceito da função social, priorizando o conceito da produtividade previs
ta por lei e esquecendo que existe uma série de outros parâmetros.

O governo editou uma medida provisória, questionada no STF, que impe
de que áreas ocupadas sejam vistoriadas, estando os técnicos que infringirem 
essa norma sujeitos a processo disciplinar. Houve uma inversão da lógica consti
tucional pois a área que possui trabalho escravo, destruição do meio ambiente, 
que não respeita as leis trabalhistas pode estar protegida em uma situação em 
que os trabalhadores ocupem essa área. Há uma série de entraves e limitações 
que colocam  a reforma agrária em um gargalo pelo qual ela não consegue passar. 
Por isso a necessidade de envolver procuradores, movimentos socioambientais e 
outros agentes de transformação social: para garantir que aquilo que a Constitu i
ção reza seja aplicado de fato no Brasil, e não da forma como é aplicado hoje, ou 
seja, a partir da hegemonia conceituai e política dos grandes latifundiários de 
terra.

Recentemente, no Paraná, a bancada ruralista, vendo que teria d ificu lda 
des para deter o m ovim ento social através de mecanismos institucionais e de
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convencimento, passou a se aliar à Policia M ilitar, que é historicamente treinada 
para defender os "coronéis" e que fica responsável pelos despejos, garantindo 
assim o conceito atrasado e anacrônico da propriedade absoluta e violentando os 
direitos humanos dos trabalhadores.

Deve-se considerar também as questões de segurança pública, especial
mente no presente, o debate sobre a unificação das polícias, a desmilitarização, 
o fato de que as polícias m ilitares hoje estão sendo treinadas em âmbito nacional 
por "coronéis", para que sejam criados mecanismos de proteção da propriedade 
privada. Tudo isso com o fim de parar esses movimentos sociais que, segundo 
eles, violam  as leis, ocupam a propriedade da terra e colocam em risco a "o r
dem democrática do país. O M inistério Público, o Judiciário e representantes 
dos movimentos sociais devem se envolver também nesse debate.

Outra questão importante é a vinculação da luta dos trabalhadores pelo 
acesso a terra com a conquista dos direitos humanos, o que pode significar um 
grande avanço. Para além dos quatro incisos constitucionais do art. 184, que trata 
da função social da terra, temos que pensar nos direitos sociais, econômicos, 
ambientais e culturais que estão nos pactos internacionais ratificados pelo Brasil 
e que passam a fazer parte do ordenamento ju ríd ico  nacional. Para que se veja 
que no processo de ocupação da terra não estamos questionando pura e simples
mente a propriedade privada e sua ocupação, mas também a possibilidade real 
de efetivar um conjunto de direitos, e fundamentalmente os direitos humanos, 
que emergem como direitos dos povos e não só direitos de minorias.
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Aspectos jurídicos da  in terface 
entre reforma agrária e m eio am biente





Direito Agrário e meio am biente’

Carlos Frederico Marés2

A conservação dos recursos naturais renováveis é um 
dos elementos básicos do D ire ito  Agrário positivo bra
sileiro, e tão importante que faz parte das premissas 
que o legislador colocou para que a terra cumpra sua 
função social. (Fernando Sodero)3

Introdução
As sociedades humanas sempre tiveram, em todas as épocas e formas de 

organização, especial atenção ao uso e ocupação da terra. A razão é óbvia: 
todas as sociedades tiraram  dela seu sustento. E entenda-se sustento tanto o 
pão de cada dia como a ética refundidora da sociedade. A argamassa que une 
uma sociedade flu i a partir das condições físicas do território em que o povo 
habita.

Não são poucas as culturas que têm na terra uma divindade especial e 
todas lhe dedicam tributo. Algumas a chamam de pai, pátria, e outras de mãe, 
pacha mama.* Mas todas as sociedades humanas têm se organizado segundo as 
possibilidades que lhe dá terra em que lhes coube viver, aprendem a conviver 
com o frio  gelado dos polos ou o ca lo r sufocante dos trópicos, m odificam , 
constróem, interferem, mas vivem da terra.

As sociedades agrícolas sedimentares foram dando cada vez mais impor
tância aos produtos da terra e passaram a restringi-los, quer dizer, cada vez mais 
foi se fazendo uma ligação entre os frutos da terra e o homem que o produziu. Os 
caçadores e coletores sempre repartiram os frutos oferecidos generosamente en

' Trabalho escrito especialmente em homenagem ao grande agrarista brasileiro 
Fernando Sodero, a convite de outro eminente agrarista, Raymundo Laranjeira.
2 Procurador do Estado do Paraná. Professor de Direito Agrário e Ambiental da PUC- 
PR. Membro do Instituto Socioambiental (São Paulo), da Instituto de Apoio Jurídico 
Popular (Rio de Janeiro) e Instituto Latinoamericano de Servicios Legales Alternativos 
(Bogotá). Membro do Instituto dos Advogados Brasileiros. Advogado de povos indí
genas. Doutor em Direito do Estado pela UFPR.
3 SODERO, Fernando. Curso de Direito Agrário, pg. 36.
4 Pacha mama é como os quechuas chamam a terra e é uma das raras culturas em que 
é representada por uma figura humana, uma mulher levando ao colo sua cria.
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tre todos, inclusive os animais, deixando a apanha e caça à força e habilidade de cada 
um. A agricultura fez da terra um espaço privado, os homens, ou melhor, cada 
homem passou a controlar o seu produto e a partir daí se promoveu uma mudança 
de comportamento ético passando o ser humano a se considerar o destinatário do 
Universo, subjugando todos os animais e plantas e, a final, a supremacia de 
alguns homens sobre todos os outros homens. O ser humano perdera o paraíso, no 
mito de criação cristão.

A partir daí, e até bem poucos anos atrás, se imaginava que as riquezas 
da terra eram inesgotáveis e como havia sido criada para o ser humano tudo 
proveria, da lenha ao petróleo, do trigo à guloseima. E mais, proveria os orna
mentos, as necessidades, os orgulhos de cada um, cu jo único valor seria o esforço 
para se o conseguir, ou o talento para se o modificar.

A terra e seus frutos passaram a ter donos, um d ire ito  excludente, 
acumulativo, individual. D ireito tão geral e pleno que continha em si o d ireito de 
não usar, não produzir. Este d ire ito , conhecido como d ire ito  c iv il do século 
dezenove, foi reafirmado solenemente no Código C ivil brasileiro de 1916.

O Direito Agrário e os agraristas, entre eles com especial ênfase, entusi
asmo e brilho, Fernando Sodero, nasceram exatamente para combater essa con
cepção tão fechada e individualista da propriedade rural, que perm itia o não 
usar, não produzir e passaram a argumentar que este d ire ito  tão pleno e absoluto 
era de caráter contrário a humanidade carente de postos de trabalho e alimentos. 
Não era possível que alguns poucos ou um único proprietário pudesse deter a 
terra, impedi-la de ser a pacha mama, de generosamente entregar a seus filhos a 
seiva vital transformada em fruto. Não poderia ser que a terra tivesse uma função 
patrimonial, individual e fosse representada apenas por um valor econômico. A 
terra é o alimento da vida, não só dos homens, de todos os homens, mas dos 
animais e dos vegetais. A terra tem a função não só de a lim entar a todos, mas 
é capaz de reproduzir a cu ltura  de todos e un ir os homens e mulheres num 
grupo que atende pelo nome de fam ília , tr ibo , sociedade humana, povo. Essa 
função social se contrapõe à função patrimonial e altera juridicam ente o próprio 
conceito de propriedade.

Para estudar juridicamente esta possibilidade e necessidade do mundo 
contemporâneo, gerados pelo exagero da propriedade privada, nasceu um novo 
ramo do Direito, o Agrário, que com pouco mais de 30 anos de reconhecimento 
efetivo já presenteou a cultura juríd ica nacional com importantes luminares. Mais 
fio que isto, a sistematização do D ireito Agrário possibilitou aprofundar o conhe
cimento da formação jurídico-agrária do país e form ular a teoria jurídica da fun
ção social da propriedade, que em última instâncias é a revisão da teoria jurídica 
do próprio direito de propriedade, o que equivale a dizer, tem prom ovido a revi
são dos conceitos basilares do direito ocidental contemporâneo.
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O paradoxo do Direito Agrário
O D ireito Agrário tem, assim, como base fundante a função social da 

propriedade, isto é a luta juríd ica pela implantação do princíp io da Constituição 
da Weimar "a propriedade obriga" e daquilo que a Constituição Mexicana cha
mou de subordinação da propriedade ao interesse comum.

Esta insurgência é dirigida exatamente contra a propriedade latifundiária 
improdutiva, guardada como reserva de valor, bem de barganha política, espaço 
de comando autoritário. O ideal era, assim, assentado na máxima "terra a 
quem traba lha" ou "nenhum  traba lhador sem terra e nenhuma terra sem tra
balhador".

O  D ireito Agrário nasce sob signo do uso adequado da terra, da produção, 
da ocupação, do fim  da possibilidade do proprietário não u tilizar sua proprieda
de, nasce com missão emancipatória porque é o único caminho para aplacar a 
fome de corrig ir as distorções medonhas do sistema, nasce revolucionário, exi
gindo que o sistema juríd ico permita que a generosidade da terra reparta seus 
frutos a todos.

A primeira luta do D ire ito  Agrário foi, então, contra o não uso da propri
edade. Esta exigência corresponde a uma necessidade humana: não se pode ad
m itir que a grande provedora de alimentos reste inerte enquanto alguém, por não 
lhe ter acesso, morra de fome. O sistema que permite e estimula isto é injusto e 
combatê-lo, imperativo.

Poderia parecer que o ideal para a justiça agrária seria um combate per
manente a toda terra não utilizada diretamente pelo homem. Nesta lógica, a 
intervenção do homem haveria de transformar cada metro quadrado de terra, 
fazendo com que a produção de alimentos e de matérias primas para a vaidade 
humana não tivesse lim ite  senão a impossibilidade tecnológica. A mata robusta 
e densa, habitat de b iod ivers idade vegetal e anim al, haveria de se transfor
mar em área de plantação. A produtividade agrária, assim, confundida com a 
produtividade econômica, tanto mais produtiva haveria de ser a terra, quando 
mais recursos econômicos pudesse produzir.

Raul Sendic, líder do m ovimento Tupamaros no Uruguai na década de 
sessenta, radical defensor da reforma agrária na luta dos camponeses sem terra 
daquele país, conta sua perplexidade ante a contradição da reforma agrária e a 
preservação da natureza:

Habíamos caminado todo ese día en la costa oriental 
del río Uruguay por 'nuestros' campos de Silva y Ro
sas. Viendo estos montes y riberas, uno no encuentra 
tan disparatado el argumento de las señoritas Silva y 
Rosas, cuando dicen que quieren conservar este vasto
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territorio  en su prim itiva forma agreste e incultivada 
para que pueda servir de parque o enorme museo de lo 
que fue la antigua estancia cimarrona. A ll i en efecto, 
todavía subsisten los interminables pajonales donde la 
paja brava se trenza con la 'uña de gato' formando 
una barrera infranqueable; a llí el monte ¡menso; a llí el 
pantano de varios quilómetros, cubierto por arbustos 
que no permiten avanzar un metro, paraíso de nutrias, 
garzas y carpinteros; a llí el ciaron inesperado de la 
apacible laguna bordeada de sauces, donde descansan 
miles de patos, cigüeñas y algún chajá.
(...) Solo que tras sus alambrados, y aún cercada por 
ellos, está la miseria del peón rural, tan antigua y tra
d ic io na l com o la estancia c im arrona, pero menos 
dispuesta a perpetuarse.5

Esta perplexidade atingiu todo o D ire ito Agrário porque m uito cedo per- 
cebeu-se que os bens da natureza são finitos, mais do que isso, percebeu-se que a 
produtividade econômica nem sempre tem a finalidade de matar a fome, resolver 
as injustiças sociais, produzir para o povo. A produtividade agrícola, num sistema 
capitalista injusto, segue a lógica do lucro, não a da vida. O conceito de produ
tividade econômica não tinha, a rigor, nada a ver com o de função social da 
propriedade, porque poderia ser produtiva uma terra regada a suor e sangue escra
vo, evidentemente em exercício anti-social.

Esta idéia de produtividade econômica sem qualificativos se im iscuiu no 
conceito de função social da terra, para traduzir esta função em renda econôm i
ca. As classes dirigentes e seus pensadores confundiam intencionalmente a fun
ção social da propriedade como ela e introduziam no sistema ju ríd ico  pistas para 
que se a interpretasse como a quantidade de bens resultantes da atividade agrá
ria. Quer dizer, a alta função social que deveria ter a terra se equipararía a vileza 
do dinheiro que pudesse gerar.

Mas não é apenas a perplexidade diante de uma produtividade antisocial 
que punha em alerta todo o D ireito Ambiental. Surgia como maior com plicador a 
fin itude dos recursos naturais antes chamados de renováveis. É que a renovação 
destes recursos só é possível com a manutenção de ecossistemas e a tecnologia, 
que sempre apurou a dissociação am biental buscando seu passaporte para o 
fu turo no aproveitam ento de plantas produtivas e exterm ínios de ervas dan i

3 A perplexidade de Raúl Sendic está, na íntegra, reproduzida no livro  História de los 
Tupamaros, de E. Fernandez Huidoro, tom o 2e, p. 10 e seguintes.
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nhas, descobre que este critério humano para a escolha do que deve sobreviver 
comete um erro fatal, já que a morte de algumas plantas e animais pode levar 
ao exterm ín io  das produtivas por simples desequ ilíb rio . Os castanheiros da 
Am azônia deixam  de p roduz ir porque morreu o besouro que os po lin izava  e 
que somente existiam  no ecossistema v ivo, o cerrado m onocu ltura! produz 
tantos e tão grandes gafanhotos que exige o envenenamento da soja ou a sua 
destruição.

Surge, como elemento novo, para contrariar o passaporte para o futuro 
dos produtivistas a ameaça do caos ambiental, uma espécie de vingança cruel da 
natureza, a pacha mama se rebela.

A questão socioambiental
O divisor de águas do D ireito Ambiental continua sendo a propriedade 

privada e -sua função social, mas o prolema já não é mais saber se ela deve ter 
uma função social, mas em que medida a proteção ao meio ambiente o determ i
na. O divisor de águas passou a ser, então, a questão ambiental. Ninguém mais 
nega que a propriedade deve ter uma função social, mas alguns intransigentes 
defensores da propriedade absoluta dizem que seu cumprim ento se dá com a tão 
só alta produtividade da terra, são os economicistas, que reduzem tudo a uma 
equação de mercado.

A própria reforma agrária, para eles, atenderia à necessidade de moderni
zar a economia e a agricultura: uma reforma agrária voltada para a produção. 
Isto significaria a mecanização do campo, a redução de áreas improdutivas como 
mangues, banhados e capoeiras. Nesta concepção deixar que os sapos e as rãs 
sobrevivam em banhados é atitude anti-social, porque não tornam, com corre
ções possíveis, a "im produtiv idade' destas áreas em colheita de lucros. Esta cor
rente vê as áreas de proteção ambiental como inim igos da produção e subordi
nam o D ire ito  Agrário e a função social da propriedade à produção, não importa 
do quê, desde que gere lucro, vantagem econôm ica imediata, não importa, 
tampouco, nem o futuro nem a felicidade humana. Como haveria de importar a 
sobrevivência dos sapos e das rãs?

Por outro lado, uma corrente cada vez mais expressiva, vê na proteção 
ambiental uma necessidade vital para a utilização da terra, propugnando que seu 
uso se dê de forma adequada com a vida de todos os seres em sua diversidade, ao 
mesmo tempo que promova a felicidade humana. É claro que os produtivistas 
alegam que a maior produção de bens gera melhora econômica para todos e que 
a não utilização de parte da terra é geradora de miséria. Nada é mais falso. A 
lógica dos produtivistas está inserida em uma economia de mercado cujo ob je ti
vo é a acumulação do capital e não sua distribuição, portanto essa produção 
exacerbada não gera benefícios a todos mas apenas aos interesses do capital. E
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diga-se mais, imediatamente, porque desgasta a terra, inibe futuras produções, 
mantém a miséria e fome atual e as aumentam para o futuro. O produtivismo 
atual não é a garantia da produção futura.

Esta disputa entra integralmente no D ire ito  Agrário, fazendo com que 
seja impossível contorná-la, om iti-la  ou esquecê-la sob pena de reduzir este pu
jante ramo do D ireito às excepcionais relações contratuais. A polêm ica ganhou 
especial dimensão quando da elaboração da Constituição de 1988, porque ali se 
jogou a formulação do conteúdo juríd ico da propriedade privada.

A questão socioambiental passou assim a ser central no D ire ito  Agrário 
que tem que se preocupar com o uso continuado da terra, com a produção de 
alimentos e com o bem estar desta e das futuras gerações, que dependerão sem
pre da mesma terra.

A Constituição cidadã
A constituição de 1988 enfrentou com vigor o caráter absoluto do direito 

de propriedade. Basta ler os capítulos do meio ambiente,6 dos índios,7 da cu ltu 
ra,8 basta dizer que cada vez que garante a propriedade privada, determina que 
ela tenha uma função social.9 Mas não é só, a Constituição lim ita os juros, defen
de o nacionalismo, privilegia a empresa nacional, oferece garantias individuais e

6O  capítu lo VI, do Título VIII da Constituição, artigo 225, define o m eio ambiente 
ecologicam ente equilib rado com o bem de uso com um  do povo e essencial à sadia 
qualidade de vida, im pondo a todos o dever de preservá-lo para as presentes e 
futuras gerações. É evidente que esta form ulação restringe o exercício da propriedade 
privada e na realidade impõe uma reconceptualização, que ainda está sendo elabora 
pelos juristas.

O  Capítulo VII do Títu lo VIII da Constituição, artigos 231 e 232, trata dos d ire itos  
dos povos indígenas re tirando qua lque r d ire ito  de p ropriedade sobre as terras 
que ocupam  e ga ran tindo  a eles o d ire ito  de con tin u a r sendo índ ios para sem
pre, acabando com  o caráter de prov iso riedade  que o D ire ito  sempre tra tou os 
d ire itos  destes povos. Esta fo rm u lação  rom pe dogmas e cria  novos paradigm as. 
Ver a respeito meu liv ro  O Renascer dos povos indígenas para o direito. Juruá, 
1998.

8 A Seção II, do Capítulo III, do Título VIII da Constituição, artigos 215 e 216 determina 
que compete a todos a proteção do patrim ôn io cu ltu ra l brasile iro, subordinando a 
propriedade privada à sua manutenção. Ver a respeito meu liv ro  Bens culturais e 
proteção jurídica. Unidade Editorial de Porto Alegre, 1997.

9 Artigo 59, incisos XXII e XXIII e T ítu lo VII, artigo 170, incisos I e II. Estes são os dois 
lugares onde expressamente se garante a propriedade privada na Constituição, mas 
imediatamente, com o para deixar claro que que lhe é uma condição, no inciso 
seguinte exige dela uma função social.
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reconhece direitos coletivos, além de estabelecer como objetivo fundamental da 
República a erradicação da pobreza.10

Por isso foi chamada de cidadã, verde, ambiental, plurissocial, índia, 
democrática e quantos adjetivos enaltecedores pode ter um diplom a que se es
creveu para gerir os destinos de um povo. E ela é tudo isso. E talvez essa seja a 
exata razão do esforço tão grande das oligarquias no sentido de m odificá-la, 
alterá-la, para empalidecer seu verde amarelismo, sua força cidadã, seu caráter 
emancipatório.

É bem verdade que apesar disso não tem sido fácil a vida dos brasileiros 
nestes 10 anos. Os índios tiveram garantidos seus direitos originários, mas o Esta
do tem sido atuante e eficiente em dim inuí-los, reinterpretá-los ou solertemente 
não aplicá-los. O meio ambiente ecologicamente equilibrado foi, de fato, erigido 
à categoria de bem ju ríd ico  protegido, mas a incúria, imprevisão e às vezes cruel 
"d iligência" dos poderes de estado, têm favorecido os incêndios, alagamentos, 
devastação de toda ordem .11 Mas a ordem constitucional abriu espaços jurídicos 
para a defesa da cidadania que começa a usá-la.

Combinando com os compromissos de elim inar desigualdades sociais e 
regionais, a Constituição desenhou uma propriedade privada que tivesse uma 
razão humana de existência e o fez tão profundamente e com tanta consistência 
que a vinculou à sua função social. Aliás, pela primeira vez uma constituição 
definiu os requisitos que compõem o conceito ju ríd ico  de função social da propri
edade rural, d izendo que uma propriedade a cumpre quando atende os critérios 
de 1) aproveitamento racional do solo; 2) utilização adequada dos recursos natu
rais disponíveis e preservação do meio ambiente; 3) observação das disposições 
que regulam as relações de trabalho; 4) exploração que favoreça o bem estar dos 
proprietários e dos trabalhadores.12

Uma propriedade que assim o faça estará enquadrada dentro de limites 
favorecedores da vida humana integrada à biodiversidade, portanto, naturalmen
te humana. Em um sistema que tem a propriedade privada como sustentáculo,

10Artigo 3°, inciso III.

11 O  balanço do deflorestaçâo da bacia amazônica realizado anualmente surpreen
deu a todos em 1998. Depois de dois anos de queda, voltou a subir, a tingindo mais 
de 1 3% do total da área. É grave, mas ainda mais grave se adicionarm os o fato de que 
o Governo tem emanado normas jurídicas severas para co ib ir o desmatamento. O  
que significa que não bastam leis, é necessário mais do isso. Ver a propósito, o artigo 
de W ashington Novaes, "U m a crise am azônica", Estado de São Paulo, 10/02/1999, 
pg. A2.

12 O  artigo 186 estabelece estes quatro requisitos que devem ser cum pridos sim ulta
neamente para que a propriedade cumpra sua função social.

45



esta qualificação deve ser considerada avançada, porque faz prevalecer a cond i
ção à propriedade, a vida ao direito individual.

Se assim tem que ser a propriedade, temos como coro lário  que a gleba 
rural que não atenda a todos estes critérios constitucionalm ente estabelecidos 
terá que ser compungida a fazê-lo. É de se supor que uma propriedade que não 
preserva o meio ambiente ou cuja exploração não favoreça os trabalhadores ou 
ainda não tenha um aproveitamento racional ou adequado, ou não cumpra suas 
obrigações trabalhistas, é nociva e como tal duramente castigada. A Constitu i
ção não indica com clareza qual o castigo, mas ele parece óbvio: o proprietário 
tem a obrigação de cum prir o determinado, é um dever do d ireito, e quem não 
cumpre seu dever, perde seu direito. Quem não paga o preço não recebe a coisa, 
quem não entrega a coisa não pode reivindicar o preço. Quer dizer, o proprietário 
que não obra no sentido de cum prir a função social de sua propriedade, perde-a, 
ou não tem direito a ela.

Assim exposto, fica claro que o poder púb lico  tem instrumentos juríd icos 
para corrigir a má utilização do solo pátrio, isto é, promover uma reforma agrária 
profunda, humana e solidária, que efetiva e definitivamente acabe com a fome, 
as gritantes diferenças regionais e até impulsione o comércio e indústria nacio
nais dando renda a seu povo.

A armadilha da produtividade
Quando a Constituição foi escrita, porém, os chamados ruralistas, nome 

gentil dado aos latifundiários, foram construindo dificuldades no texto constituci
onal para que ele não pudesse ser aplicado. Como não podiam desaprovar clara
mente o texto cidadão, ardilosa e habilmente introduziram senões, imprecisões, 
exceções que, contando com a interpretação dos juizes, tribunais e do próprio 
poder executivo, fariam do texto letra morta, transportando a esperança anuncia
da na Constituição para o velho enfrentamento diário  das classes dominadas, 
onde a lei sempre conta contra.

Que inútil então essa Constituição que, bela como um poema, não lhe 
tem a mesma eficácia porque não serve sequer para comover corações! Que 
mistérios fizeram com o texto de esperança cidadã? A primeira providência dos 
latifundiários chamados de ruralistas foi in troduzir um vírus de ineficácia em 
cada afirmação. Assim, onde a Constituição diz como se cumpre a função social, 
se lhe acrescenta que haverá de ter uma lei (outra lei, inferior) que estabeleça 
graus e exigências", com isso, dizem os tribunais, já não se pode aplicar a 

Constituição sem uma lei menor que comande a sua execução.
É claro que exigir uma lei de ap licab ilidade  seria pouco, porque o 

Congresso N acional poderia aprovar, com o de fato o fez, tal lei. Então, em 
outro artigo, o 1 85, afirma que a propriedade produtiva  não pode ser desapro
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priada ,13 isto quer dizer, transfere o conceito  de função social da propriedade 
para o de produtividade, invertendo sua lógica. A habilidade porém, seria tosca 
não estivesse coerente com o sistema; o Estado e seus poderes são ao mesmo 
tempo guardiões e servos da propriedade, o capitalismo selvagem não está preo
cupado com a fome ou a distribuição de riqueza, mas com sua acumulação cada 
vez mais concentrada; ideologicamente, então, é fácil uma leitura literal do 
artigo 185, para conclu ir que uma propriedade rural que produza riqueza, dê 
lucro, seja insuscetível de desapropriação, independentemente da função social 
que não exerce

Pois bem, visto por este lado, as armadilhas do texto constitucional esta- 
riam a impedir a reforma agrária, e a determinar ao D ireito Agrário que interprete 
como coisas distintas a função social da propriedade e a produtividade. Por força 
do texto constitucional somente serviria para a Reforma Agrária as áreas impro
dutivas do ponto de vista economicista.

Esta interpretação atira às traças a definição escrita em ouro da função 
social da propriedade. Separar a idéia de função social da idéia de produtividade 
significa desconsiderar toda a doutrina criada acerca da função social e, ainda mais 
grave que isso, significa reduzir o artigo 186 da Constituição a retórica não escrita.

A produtividade como função social
Evidentemente não pode haver produtividade sem função social. Para 

demonstrar isso com clareza, nada melhor do que analisar, conjuntamente, os 
artigos, já citados, 185 e 186 da Constituição federal de 1988.

A interpretação que dão, hoje, os órgãos do Governo e setores conserva
dores do Poder Judiciário, envolvidos pela campanha dos latifundiários, ao artigo 
185 é no sentido de que a Constituição veda a desapropriação para fins de refor
ma agrária dos imóveis que estejam produzindo, isto é, que tenham lucratividade; 
assim, basta um imóvel produzir em quantidade suficiente para render lucros, 
para que não possa ser desapropriado. Esta in terpretação não se sustenta 
logicamente, ainda que seja do ponto de vista da ideologia vencedora.

Se esta interpretação fosse verdadeira, que sentido teria o artigo 1 86 que 
define os critérios da função social? e que sentido teriam os artigos 5Q, incisos

” 0  artigo 185 da Cosntituição afirma que serão insucetíveis de desapropriação para 
fins de reforma agrária a pequena propriedade rural e a propriedade produtiva. 
Todas as regras intra-constitucionais entendem este dispositivo como uma produtivi
dade econômica, como rentabilidade, de uma maneira puramente economicista, 
desvinculando a produtividade da função social que deve ter a propriedade, em 
evidente afronta à determinação constitucional da função da propriedade.
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XXII e XXIII e Título VII, artigo 1 70, incisos I e II, que indicam uma clara vincu- 
lação entre a propriedade privada e sua função social? Esta exegese ligeira acaba 
por comprometer todos estes dispositivos constitucionais, como se tivessem sido 
escritos apenas para lud ibriar o povo, para fazê-lo pensar que a Constituição 
merecia sua luta. A conclusão é dura demais para ser verdadeira, porque é uma 
espada impiedosa na esperança de um povo de viver em paz. Se a Constituição 
foi escrita para enganar o povo, que caminhos de paz pode lhe restar?

Por que não se poder adm itir a falsidade da Constituição, há que repudiar 
esta interpretação excludente. Mesmo que não fosse por este nobre motivo, po
rém, a interpretação é equivocada, porque toma um inciso e omite todo o con jun 
to da obra constitucional.

Quando a Constituição afirma que é insuscetível de desapropriação para 
fins de reforma agrária a propriedade produtiva, está elevando o conceito de 
produtividade à idéia de razão humana e social. Não pode ser considerada produ
tiva uma propriedade que, ainda que dê lucros imediatos e imensos, não aprovei
ta 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.

E este entendimento a Constituição deixa entrevisto no parágrafo único 
do artigo 185: "a lei garantirá tratamento especial à propriedade produtiva e 
fixará as normas para o cumprimento dos requisitos relativos a sua função social". 
Parece claro este dispositivo: a propriedade produtiva terá tratamento especial 
porque cumpre uma função social, não porque produz lucro.

Focalizemos mais de perto a questão da rentabilidade e da produtiv ida
de. A terra está destinada a dar frutos para todas as gerações, repetindo a produ
ção de alimentos e outros bens, permanentemente. O seu esgotamento pode dar 
lucro imediato, mas liquida sua produtividade, quer dizer, a rentabilidade de um 
ano, o lucro do ano, pode ser o prejuízo do ano seguinte. E prejuízo aqui não 
apenas financeiro, mas traduzido em desertificação, que quer dizer fome, misé
ria e desabastecimento. É demasiado egoísmo imaginar que a produtividade como 
conceito constitucional queira dizer o lucro individual e imediato. Ao contrário, 
produtividade quer dizer capacidade de produção reiterada, o que significa, pelo 
menos, a conservação do solo e a proteção da natureza, isto é, o respeito ao que 
a Constituição chamou de meio ambiente ecologicamente equilibrado.

Neste sentido, a interpretação do capítulo relativo á política agrícola e 
fundiária e da reforma agrária, especialmente dos artigos 1 95 e 196, combinados 
com o caráter emancipatório e pluralista de toda a Constituição nos leva a certe
za de que protegida pela Constituição é a propriedade produtiva que cumpre sua 
função social, porque a que não a cumpre, por mais rentável que seja, não é 
produtiva em termos humanos e naturais.
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Este entend im ento, típ ico  do D ire ito  Agrário, generoso, humanista, 
emancipatório, está bem calcado em normas jurídicas constitucionais, não é, 
portanto, um discurso ideológico, como sempre as elites querem fazer parecer. 
Todo ao contrário, ficou demonstrado que ideológica é a interpretação economicista 
e Individualista que infelizmente tem obtido o franco e decidido apoio dos ór
gãos governamentais.14

Por um Direito Agrário emancipatório
O  D ire ito  agrário, desde seu nascimento, foi um D ireito emancipatório, 

porque sempre teve como fundamento o melhor aproveitamento do solo, o res
peito pela terra e por quem nela trabalha. Entretanto, o ardil da produtividade 
atinge suas bases e pode constrangê-lo a frei ar sua marcha emancipatória, como 
se viu. A questão do meio ambiente, porém, o recoloca na vanguarda dos d ire i
tos, anunciando novos paradigmas e rupturas com estruturas jurídicas perversas, 
como já o fez no passado.

A proteção ambiental não se incorpora apenas como elemento da função 
social da propriedade, vai m uito mais longe porque impregna o D ire ito Agrário 
em todas as suas latitudes, assume a História ou dá a ela continuidade, porque a 
História do D ire ito Agrário é a versão juríd ica da epopéia da ocupação territorial 
brasileira e nela se insere a transformação profunda que sofreu o ambiente desta 
terra com a substituição de produtos, frutos e animais.

Em cada aspecto do D ire ito  Agrário passa a estar presente a questão 
ambiental, já não é possível contrato agrário sem cláusula de preservação das 
reservas naturais, não é possível entender a propriedade agrária e sua utilização 
sem os limites impostos pelo meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem 
de uso comum do povo, como solenemente declara a Constituição cidadã.

O D ire ito  Agrário levanta sua espada contra "o afã de um proveito mais 
rápido dos recursos naturais, m ovido pelo avolumar dos lucros, do menor espaço 
de tempo possível (... que leva) o homem a degradação do meio ambiente", 
como já afirmava, quatro anos antes da Constituição, Raymundo Laranjeira.15 Ao 
combater este afã danoso ao ambiente, incorpora em cada uma de suas células o 
gérmen da questão ambiental.

14 Uma interpretação mais favorável à vida, ao meio ambiente e aos povos seria dizer 
que os imóveis produtivos do ponto d vista economicista não são realmente passí
veis de desapropriação, mas se não cumprem sua função social são passíveis de 
expropriação não indenizável. Esta interpretação não guarda relação lógica com o 
sistema jurídico tanto quanto a manejada hoje pelo Governo e, portantyo, tem acen
tuada marca ideológica.
15 Ver especialmente o capitulo VII de seu livro Direito Agrário, Ltr, 1984.
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Cada capítulo novo que surge no vasto espectro da questão ambiental, 
sempre coletivo e exatamente por isso novo para um direito fundado no p rinc ip io  
ind ividual, se agrega ao D ire ito  Agrário, o m odifica, o atualiza, o torna mais 
claramente emancipatório. Um D ire ito  que trata da terra e dos produtos da terra 
não pode ficar alheio à discussão sobre produtos agrícolas transgênicos. O Jornal 
O Estado de São Paulo anunciava em 5 de fevereiro de 1999 que a Polícia Fede
ral havia indiciado quatro pessoas pela comercialização e plantio de soja trangênica 
no rio Grande Sul. A lei ne 8.974/85 considera crime a liberação no meio ambien
te de organismos geneticamente m odificados, mas falta legislação específica 
ainda sobre este tema. A que ramo do D ire ito  pode estar adstrito senão ao Agrá
rio/Ambiental? O interesse na saúde humano por via de alimentos faz parte da 
questão agrária e não pode ser dispensado de seu estudo.

Mas não é só, o tema do acesso ao conhecimento das populações nativas 
à biodiversidade, que vem ganhando cada vez mais importância nas discussões 
internacionais e entra com muita força no Brasil, que procura form alizar leis cuja 
divergência central é saber se se devem preservar o d ire ito  coletivo sobre o co
nhecimento ou se os transformam em informações negociáveis. Que ramo do 
D ireito senão este intrépido e revolucionário agrário pode ter a sensibilidade de 
enfrentar estes temas?

Assim, está na inteligência dos agraristas a possibilidade de construir 
novos paradigmas de um direito emancipatório, que funcione como instrumento 
nas mãos do povo e realize o sonho humano de viver em paz em sua terra e dos 
frutos que ela generosamente oferece a todos, como a mãe que alimenta seus 
filhos a custa de sua própria seiva.
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A Reforma Agrária no contexto do respeito 
devido aos direitos humanos fundamentais

Jacques Tá vara Alfonsin

Grande parte dos estudos e debates deste Segundo Fórum Social M und i
al, reunido em Porto Alegre, procura respostas para os problemas hoje presentes 
no Brasil e no mundo, relacionados com a melhor d istribuição da terra e a preser
vação de um meio ambiente sadio, na medida em que, tanto da partilha quanto 
dos cuidados com ela, dependem as garantias devidas àqueles direitos humanos 
fundamentais, como o alimento e a habitação por exemplo.

As várias referências jurídicas desse bem essencial à vida encontram no 
d ireito de propriedade privada, já estabelecido sobre ele, um dos principais obs
táculos às ditas partilha e cuidados, como o atesta a Constituição Federal no 
capítulo dedicado à política agrícola, fundiária e de reforma agrária -  arts. 184 a 
191. Se a Constituição exige reforma é porque a forma atual está exigindo mu
dança.

O  atraso sob o qual vêm-se desenvolvendo as políticas públicas indispen
sáveis à implementação efetiva dessa reforma, aliado à histórica ineficácia da 
função social da propriedade, está sendo enfrentado pela defesa dos direitos hu
manos fundamentais, credores de ambas, à custa de sangrentas ocupações de 
terra, de que dão exemplo Corumbiara e Eldorado do Carajás, para lembrar ape
nas os testemunhos mais famosos desse mal.

Seja por parte do Poder Público, seja por parte da opinião presente na 
sociedade c iv il, os conflitos aí gerados quase sempre são julgados sob o exame 
superficial de um títu lo  de propriedade registrado em cartório. Raramente coloca- 
se em questão a convergência dos muitos outros direitos que estão implicados no 
espaço físico sobre o qual está se dando a disputa, pela própria condição que ele 
reveste de bem indispensável a todos e não só ao proprietário.

É como se o poder de disposição do proprietário de terra, que tem sido 
traduzido na interpretação predominante do nosso ordenamento ju ríd ico  como 
valor de troca simplesmente, ignorasse todo o valor de uso de que se reveste o 
mesmo bem, valor esse sem o qual a própria vida dos não proprietários pode ser 
colocada em risco.

’ Síntese da contribuição do autor à oficina que tratou do protagonismo dos movi
mentos sociais, em favor da Reforma Agrária e do Direito Ambiental, no II Fórum 
Social Mundial, janeiro de 2002, em Porto Alegre.

51



Assim, a primeira coisa que chama a atenção de qualquer um em maté
ria de lei e sentença relacionadas com os conflitos fundiários, é o grande poder 
de abstração que a maioria dos intérpretes dos fatos ou do ordenamento atribui, 
para a solução do caso, ao títu lo  de propriedade.

A opacidade que a matrícula do imóvel registrado em cartório levanta 
contra o conhecimento empírico do espaço disputado chega a um nível que, por 
ele, ninguém obtém a mínima pista sobre o uso que o proprietário faz da coisa de 
que é titular. Do ponto de vista de correspondência material do registro do imóvel 
rural com a realidade, o prim eiro mais parece uma lembrança remota do que um 
retrato atualizado.

Lembrança por lembrança, seria preferível aquela de Carl Schmitt na 
abertura da sua obra El nomos de la tierra,2porque essa, pelo menos, m uito mais 
realísticamente, mesmo invocando o m ito da terra como "mãe do d ire ito ", não 
esquece a sua realidade concretamente ligada a destinos humanos comuns a 
todos, com uma tríp lice raiz.

Na primeira, a terra fértil se oferece à pessoa como possibilidade de 
semeadura e cu ltivo, recompensando todo o trabalho que se faz sobre ela, com 
justiça, através do crescimento e da colheita. Na segunda, com as acessões pró
prias das linhas limítrofes divisórias, produz-se a rotação das culturas, segundo 
regras de cu ltivo  (para mais fartura a favor de todos, seria lícito acrescentar-se 
aqui). Na terceira:

"a terra carrega sobre sua firme superfície valas e cercas, montes de 
pedra, muros, casas e outras edificações. Neles se revela a ordenação e o 
assentamento da convivência humana. A família, a estirpe, a casta e a 
posição, os tipos de propriedade e vizinhança, mas também as formas de 
poder e de dom ínio se fazem aqui publicam ente visíveis."

(....)
"Assim a terra está unida ao d ire ito  de tríp lice  maneira. Contém-no, em si 
mesma, como prêm io do trabalho, revela-o, em si mesma, como lim ite  
firme, e o carrega sobre si mesma como sinal púb lico  de ordem. O D ire i
to é terrenal e vinculado à terra."

"Prêmio do trabalho"? "Sinal púb lico  de ordem"? "D ire ito  terrenal"? Ne
cessidades vitais de todas as pessoas, como as de moradia e alimentação, por exem
plo, conteúdo próprio de direitos humanos fundamentais inerentes à vida, estão 
sendo satisfeitas de acordo com o cu idado e com a partilha  que se devem à 
terra, ou "as formas de poder e de dom ín io  pub licam ente  v isíve is" estão im 
pedindo isso?

2 M adri, CED, 1979, p. 15.
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Quais dessas interrogações podem confirmar, hoje, a eficácia das dispo
sições legais sobre terra, nas ordens política, econômica e social, como garantes 
de vida, de vida digna para toda(o)s?

Mesmo que nesse artigo não haja espaço nem tempo para uma aborda
gem mais completa dessas questões, uma coisa parece certa. A simples form ula
ção delas é um claro indicativo das razões pelas quais, a cada ano, multidões 
reunidas em ONGs se reúnem em Porto Alegre, para proclamar que "um outro 
inundo é possível", porque é preciso uma dose m uito grande de ingenuidade ou 
má fé para considerar-se o que está aí como eticamente bom, juridicamente justo 
e legalmente fiel à soberania do povo proclamada pelos Estados que se dizem 
"democráticos" e de "d ire ito " (parágrafo único do prim eiro artigo da nossa Cons
titu ição Federal).

Tratemos de debatê-las, então, ainda que resumidamente.

A terra como prêmio do trabalho e sinal público 
de ordem
Os direitos humanos fundamentais, para exercício dos quais o bem terra 

é diretamente indispensável, parece não perm itirem  mais a abstração do registro 
do d ire ito  de propriedade privada, como se noticiou acima, a ponto de se poder 
questionar se, com os meios processuais de que o Estado dispõe hoje, sejam eles 
os administrativos, sejam os judicia is, as causas dos conflitos que se travam sobre 
ela, possam ser neutralizadas no presente, sem reaparecerem no futuro.

Por aí já é possível antecipar-se em que extensão o direito ao trabalho, 
como meio de satisfazer as necessidades vitais contidas nos direitos humanos 
fundamentais à mesma vida, é suficiente para denunciar a "ordem " que lhe im 
põe o atual modelo político, econôm ico e social relacionado com a terra.

Ora, não é preciso grande capacidade de discernimento para concluir-se 
que o acesso à "terra de trabalho", como preconizava a CNBB em pleno regime 
m ilita r (1977) -  na mesma linha de Marx, sobre os "bens de uso", diga-se de 
passagem -  há m uito tempo não só foi esquecido em favor da "terra de explora
ção", como esse ú ltim o m odelo vem aumentando o potencial excludente da 
propriedade privada.

Assim, em vez de ser vista e preservada como um sinal público de or
dem, não há nenhum exagero em se afirmar que o modelo político, ju ríd ico  e 
econôm ico que preside a distribuição e uso da terra no Brasil, equivale, atual
mente, a um sinal púb lico  da mais completa desordem.

Entretanto, essa desordem veste a pele do cordeiro cada vez que é de
nunciado o progressivo número dos excluídos à mesa e à casa dos satisfeitos com 
a propriedade privada. Entre outros ardis, ela usa o de bloquear qualquer investi
gação e mudança a respeito, sob o pretexto de que os direitos humanos funda
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mentais diretamente referidos às necessidades vitais de terra, por "evidentes" e 
até comuns às "bestas"3 -  as quais também carecem de alim ento e abrigo -  são 
considerados menos dignos de atenção.

A materialidade própria pressuposta na satisfação daquelas necessida
des, mesmo assim, não deixa de continuar indispensável à vida de todas as pes
soas, reafirmando a cada fome e a cada desabrigo, a universalidade própria dos 
direitos humanos fundamentais. Nem a urgência de serem atendidas é menos 
premente pelo fato de serem semelhantes à dos animais. Pelo contrário, isso mais 
justifica o seu estudo, no início de mais um m ilênio  que, para pesar de quantos 
entendem a nossa civ ilização como humana, essa ainda não conseguiu sequer 
g a ra n tir  para as pessoas, a q u ilo  que a p ró p r ia  na tu reza  d is p o n ib il iz a  
(disponibilizada, seria melhor dizer, se não fosse o homem...) para os animais.

Conforme salienta Enrique Dussel, Marx já o advertira:
Fisicamente o ser humano vive (lebt) somente de produtos naturais, quer 

apareçam sob a forma de alimentos, calefação, vestido, moradia, etc. A univer
salidade do ser humano aparece na praxis justamente na universalidade que faz 
da natureza seu corpo inorgânico, tanto por ser ( !)  um meio de subsistência ime
diata, como po r ser (2) a matéria (materie), o objeto e o instrumento de sua 
atividade vital (Lebenstàtigkeit) (... ) Que o homem vive (lebt) na natureza quer 
dizer que a natureza é sua corporalidade (Leib), com a qual há de manter-se em 
processo contínuo para não morrer (...) A atividade vital, a própria vida produtiva, 
aparece diante do ser humano só como meio para a satisfação de uma necessida
de (...) A vida produtiva é, não obstante, vida genérica. É a vida que gera a vida.4

Essa atividade vital, toda essa vida produtiva não deixa de nos advertir, 
desde logo, para a diferença de contexto na qual o d ireito de propriedade vem 
sendo interpretado, a maioria das vezes como imune ao cumprim ento de sua 
função social. Essa, ao contrário de causa, conteúdo, legitimação e justificação 
daquele direito, é vista como mera hipótese de exercício, de uma maneira insos- 
sa, desfibrada, apenas programática, particularmente quando em causa a propri
edade rural, tudo em nítida sintonia com uma histórica capitulação das nossas 
posturas hermenêuticas para com aquele mais do que condenado privatismo que 
chegou a reclamar indenização aos proprietários rurais pelos escravos perdidos 
quando da abolição da escravatura, no Brasil.

Como diz uma das letras de canto que os sem-terra entoam em seus 
acampamentos e assentamentos "a ordem é ninguém passar fome", o que, pela

KOLAKOWSKI, Leszek. O Espírito Revolucionário e Marxismo: utopia e antiutopia. 
Brasília: Ed. UNB, 1985, p. 133.

4 DUSSEL, Enrique. Ética da libertação, na idade da globalização e da exclusão. 
Petrópolis: Vozes, 2000, p. 133.
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m ultidão de famintos que vagueiam pelo país em busca de terra e alimento, pode 
encerrar qualquer debate sobre o tema que aqui tratamos, a respeito dos verda
deiros responsáveis pelos conflitos agrarios.

Direito “ terrenal"
Feita de terra, como desde a b ib lia  se afirma, ainda que em sentido mítico, 

a pessoa procura acesso aos bens que a terra produz, como condição de sua 
própria existência, talvez devendo-se reconsiderar tal acesso como a primeira e 
fundamental identidade de civilização.

Desde já cabe abandonar-se, todavia, qualquer ingenuidade sobre p rio ri
dades que os direitos humanos fundamentais venham a conquistar nas disputas 
em que se envolvem com freqüência, seja no espaço "privado", seja no espaço 
púb lico  legislativo, administrativo e, ou, jud icia l.

Na análise que Agnes Heller faz do que John Rawls entende como o 
"p rincíp io  da diferença", por exemplo, surpreende-se um duro e realístico sentido 
de compreensão do modo como a "quantidade" trata a "qualidade" das necessi
dades, ou talvez melhor dito, como somente a quantidade aparece como critério 
decisivo, para a identificação delas, atualmente:

"... posto que a reciprocidade assimétrica já  não é o ponto de partida mas 
sim o resultado (e isso é o que significa a igualdade de oportunidades), os fardos 
qualitativam ente diferenciados perderam toda a legitimação (a autora está se 
referindo a fardos de necessidades distribuídos sobre diferentes grupos sociais). 
Resta tão só a possibilidade de d istribu ir as necessidades de acordo com a posi
ção que a gente ocupa na hierarquia social; isto é, d istribu ir os mesmos tipos de 
necessidades em qualidade, mas em uma quantidade inteiramente diferente. Por 
isso Rawls, ao form ular seu famoso p rincíp io  da diferença, dá por assentado que 
só existe um critério  para determinar que estrato social está em p io r situação -  e 
esse é o d a  quantidade de d inheiro que recebe. A d istribuição moderna de neces
sidades é, portanto , totalmente quantitativa; pode ser monetarizada por com ple
to. Enfim, é por isso que podemos falar de "nível de vida". O  padrão comum  -  
quantitativo -  funciona em uma sociedade na qual toda a diferença se fez quan
titativa. O  tipo ideal de sociedade democrática moderna é o de uma população  
com ricos e pobres, ou ao menos alguns com mais d inhe iro  que outros, na qual 
não existe nenhuma outra característica diferenciadora entre homens e mulheres. 
A forma de vida, o gosto e qualquer outra coisa que se inclua no termo "sistema 
de necessidades" não importa  -  a única coisa relevante é se aqu ilo  que o satisfa
ça seja de m aior ou menor valor m onetário ."s

5 HELLER, Agnes. Una revisión em la teoria de las necesidades. Barcelona: Raidos 

Ibérica, 1996, p. 90.
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D ifíc il de contestar. A chamada "demanda solvente" de terra, como sua 
própria denominação atesta, equivale à demanda com poder aquisitivo suficien
te para "re-solver" o problema que decorre das necessidades vitais de alim enta
ção e moradia, para as quais o bem terra não pode ser dispensado.

Daí a oportunidade da palavra "exclusão" relacionada a todos quantos 
não dispõem de dinheiro para isso, o que é suficiente para questionar toda a 
economia moderna que já delirou, inclusive, do sentido e tim ológico que a sus
tenta, seja do ponto de vista objetivo, seja do ponto de vista subjetivo.6

O vínculo material que a pessoa tern com a terra foi-se esquecendo à 
medida em que uma concepção absolutista do d ire ito  de propriedade privada 
sobre ela fez esquecer que o direito de um sobre esse bem (exclusão), nunca pode 
ser exercido sem compatibilizar-se com o d ire ito  a (inclusão) de todos, não só por 
um elementar respeito à função social que grava o mesmo direito, mas p rinc ipa l
mente por força dos direitos humanos fundamentais inerentes à vida dos não 
proprie tários/ Não há como se falar em "bem com um " enquanto aquela concep
ção absolutista predominar.

O direito, portanto, seja ele interpretado como ordenamento juríd ico , lei, 
sentença, d ireito subjetivo, somente poderá ser respeitado corno "terrenal", se à 
corporeidade própria de cada pessoa garantir-se concretamente o acesso aos bens 
da terra que, embora meio de vida inarredável para toda(o)s, com muita freqüên
cia alcança ser impedido pelo poder de um, o proprietário privado sobre ela.

Reduzida a terra à simples condição de mercadoria, as ações privadas, 
administrativas ou judicia is que pretendem garantir o seu melhor destino ficam 
reféns do seu valor de troca, acabando por neutralizar todos os valores de uso que 
ela comporta, transformando um dire ito  "terrenal em um d ire ito  puramente mer
cantil.

Forma de poder e domínio publicamente visível
Se essa afirmação de Carl Schmitt sobre o d ire ito  à terra for aplicada à 

atual concentração de propriedade privada, é impossível discordar-se dela, inde
pendentemente de qualquer conotação hermenêutica que a tenha inspirado.

Se as duas expressões forem separadas, porém, atribuindo-se ao dom ínio 
tão somente o direito de propriedade privada que se exerce sobre o nosso territó-

6 Economia vem de "oykos" -  "nom os", ou seja, "casa" e "regra"; "postura", quem 
sabe, relacionada com a morada, regras da casa.

A Declaração Universal dos Direitos da Pessoa Humana de 1948, em seu art. XVII, 
não prevê que toda a pessoa tem o d ire ito  de propriedade, mas sim que tem o dire ito  
à propriedade.
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rio, e ao poder as implicações políticas daí derivadas, ver-se-ão duas conseqüên
cias bem diferentes.

Do ponto de vista interno, o "dom ín io" do latifúndio rural tem prorrogado 
indefinidamente a reforma agrária, com força suficiente para agir, até, através da 
Constituição Federal.8

Do ponto de vista externo, o "poder" do latifúndio tem gerado os seus 
graves efeitos anti sociais, com raríssimas exceções, fazendo nossa produção 
agrícola caudatária de interesses estrangeiros, de tal forma absorventes, que a 
força normativa das necessidades dos brasileiros sobre a terra somente é atendida 
depois de satisfeito o apetite econôm ico de outras nações. As denúncias, a res
peito, são tão antigas quanto pouco ouvidas.9

Seja do ponto de vista político, seja do ponto de vista econômico, essa 
submissão tem ampliado significativamente as desigualdades sociais que nos v i
timam, aliada ao permanente sobressalto financeiro em que se mantém toda a 
população do país, na expectativa diária do que o m ovimento das Bolsas de 
Valores vai "aprontar".

Essas desigualdades refletem uma inferioridade econômica dos países 
pobres como o nosso, que até agora têm sido impotentes até para enfrentar os 
ricos naquilo que eles proclamam como a principal virtude do sistema capitalis
ta, qual seja, a da "livre  concorrência".

Sob a bandeira da urgência de "abertura dos mercados", os segundos 
impõem aos primeiros, externamente, aquilo que eles jamais concordariam em 
respeitar, internamente -  um tratamento privilegiado para produtos importados.10

O ruído provocado pelas crises sucessivas desse modelo excludente, como 
aconteceu em janeiro de 1 999 aqui no Brasil, como interessa a pessoas e bancos

8 Ver, a respeito do que aconteceu na votação do capítu lo  sobre reforma agrária na 
assembléia constituinte, a análise de José Gomes da Silva in Buraco Negro. A reforma 
agrária na constituinte. São Paulo : Paz e Terra, 1989.

q FURTADO, Celso. Formação econômica do Brasil. Rio de Janeiro, Fundo de Cultura, 
1 9 6 1 .0  mito do desenvolvimento econômico, São P au lo : Paz e Terra, 1974. BUENO, 
Ricardo. Porque taltam alimentos no Brasil?. Petrópolis: Vozes, 1985. BRUM, Argemiro 
Jacob. O  Brasil no FMI, P e tró po lis : Vozes, 1984.

10 O  exem plo mais escandaloso disso foi a tentativa de criação do A .M .I. (Acordo 
M ultila te ra l de Investimentos), entre cujas cláusulas se encontravam coisas do tipo  
possib ilidade de empresas transnaçcionais, que se implantassem aqui, adquirirem  
terras sem lim ite  de extensão, reservarem-se o d ire ito  de não respeitar programas de 
red istnbuição de terras para fins de reforma agrária... Ver, a respeito, Alerta à nação, 
diante da ameaça do A.M.I., de autoria da Comissão de Justiça e Paz da CNBB e 
outros organismos de defesa da cidadania. Petrópolis : Vozes, 1998.
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especuladores, tenta abafar a voz de quantos, como aqueles que participam  des
te Fórum, oferecem alternativas viáveis de saídas possíveis dessa situação."

Saídas capazes de executarem projetos de recuperação da terra como o 
verdadeiro "bem com um " tão desejado, tendo como metas prioritárias o respeito 
devido à dignidade humana de todas as pessoas, as garantias de eficácia dos 
direitos humanos fundamentais e a defesa do meio ambiente,.

Como observa Francesco Carnelutti, no contexto de uma solidariedade 
ética inquestionável -  para muitos apenas idealista e lírica, quem sabe -  o d ire ito  
"nasce da semente da moral caída na terra da econom ia; nasce e cresce até 
converter-se em uma árvore majestosa. O fruto que essa árvore está destinada a 
produzir se chama justiça ." (Grifo do autor)12

Marx discordaria, certamente, da natureza de uma tal semente, conheci
da que é a sua posição a respeito do d ire ito  como superestrutura e da economia 
como estrutura. Em todo o caso a imagem pode nos servir mesmo assim, para 
questionarmos a fortaleza do caule dos direitos humanos fundamentais d ireta
mente dependentes da terra, que podem nascer aí, como condição inarredável de 
uma autêntica justiça.

De que depende a fecund idade dessa árvore secular, pergunta Carnelutti, 
logo depois. Para os objetivos que nos reúnem nessa ofic ina, as suas respostas, 
antes de pretenderem encerrar o debate, são um desafio à sua continuidade, não 
como simplesmente discursiva -  o que já seria m uito bom -  mas sim como cole
tiva e organizada ação concreta, em favor das vítimas de toda a injustiça que as 
mantém separadas da terra e dos seus frutos -  o que deve ser m elhor -  se o 
enfrentarmos com a disposição e o ânimo que o amor à gente e ao chão do nosso 
país estão a merecer.

Assim, a nossa conclusão, ainda inspirada nesse jurista, em vez de "fe
char" a discussão, é um convite, muito consciente das nossas lim itações, ao 
processo permanente do diálogo que esse Fórum testemunha.

Conclusão
Carnelutti nos coloca a trabalhar aquela terra da economia onde caiu a 

semente da moral, para o crescimento de um direito, uma ordem justa:

11 Servem de exemplo desse fato, entre muitos outros, os trabalhos de BUARQUE, 
Cristóvam. A segunda abolição. São Paulo : Paz e Terra, 1999; Economia dos setores 
populares: entre a realidade e a utopia. Petrópolis : Vozes, 2000; SANTOS, M ilton . 
Por uma outra globalização, do pensamento único à consciência universal. Rio de 
Janeiro : Record, 2000.

12 Como nace el derecho. Bogotá : Tem is S.A., p .81.
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"Esse é um resultado que os homens não alcançam sem trabalho. O tra
balho necessário a esse fim  se parece com o trabalho do lavrador. Todos sabem 
que não basta deixar cair a semente na terra para que nasça o grão: a terra deve 
ser arada, amanhada, destorroada, etc. Para isso, (...) existem os obreiros do d ire i
to  (grifos do autor).13

Todo o trabalho exige uma técnica, um "conjunto  das regras que a expe
riência ensina que devem ser cumpridas para que o trabalho produza um resulta
do ú til."14 "Da técnica, em um certo momento do seu desenvolvimento, nasce a 
ciência" mas essa, como se sabe, "não basta para garantir a adequação do direito 
ao seu fim, isto é, para conseguir a justiça". Como se aí já não houvesse proble
ma suficiente, "provavelmente nenhuma ciência, nem no campo da natureza, é 
suficiente para fazer conhecer a verdade" e "os juristas se deram conta muito 
cedo que a lei, justa para a grande maioria dos casos agrupados em uma catego
ria, term ina, de outra parte, com um resultado injusto em outros."15

Conscientes de que a técnica e a ciência, por si sós, são incapazes de 
colher os frutos da justiça, os juristas "lavradores" descobriram a equidade e a 
arte, não para produzir qualquer direito mas para fazer bem  o d ireito. De acordo 
com a conhecida definição dos romanos o direito é ars bon i et aequi, a arte do 
bom e do justo, passando o lidador do direito, então, a ser defin ido simplesmente 
como o vir bônus, ou seja, o homem bom.

Noções tão simples e elementares como essas aqui recordadas, ainda 
têm lugar no complicadíssimo cipoal onde hoje se enredam todos os problemas 
relacionados com a efetiva socialização dos frutos da terra.

Se é verdade que tais problemas não comportam soluções meramente 
aparentes, tiradas à custa de reducionismos que, em vez de solucioná-los, prorro
ga-os indefinidamente para o futuro, não é menos verdade que o mais aberrante e 
injusto reducionismo a que se condenou a terra, responsável por todas as mazelas 
que hoje sofrem as populações do Brasil e do mundo, foi o de reduzí-la a simples 
mercadoria, transformando uma fonte de vida essencial para toda(o)s numa coisa 
geradora de pecunia para alguns.

Desse tipo  de semente, pelo menos, parece que o Fórum aqui reunido, e 
a nossa ofic ina, não vai se servir. Nós pretendemos nos reunir em mutirão, seguin
do os exemplos que milhares de "lavradores" do direito, aqui representados em 
muitas ONGs, para escolher a boa semente da ética solidária, do princíp io  reci
procidade, para defender o caule dos direitos humanos que, sabidamente, não

13 Idem, ob. cit. p. 82.

14 Idem, ib idem .

15 CARNELUTTI, idem, ob. c it. p. 85/87.
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brota do dinheiro, mas da sociedade c iv il atuante, diaria lavradora da democra
cia participativa, paciente mas persevarente sujeito capaz de, hum ildem ente, 
não só arrancar o inso do mais solerte egoísmo que tente m inar as raízes dessa 
árvore de vida, como defender com determinação a fartura dos seus justos frutos 
para todas as pessoas, co n tra  aque las p re tensões que , a le ga da m en te  
"g loba lizantes", outro qua lifica tivo  não merecem que não "excludentes."

Recuperando-se dessa forma a principal referência de sentido da terra, ou 
seja, a sua suficiência para todas as pessoas, estamos nos inserindo no esforço 
coletivo que celebramos neste Encontro, a favor de vida garantida, e com d ign i
dade, para elas:

"O  solo é incomensurável em seu valor,; tanto para os particulares como  
para o povo em seu conjunto. Nele se radicam a fonte de alimentação das gen
tes, as riquezas criadoras dos instrumentos elementares para a satisfação das 
incontáveis necessidades vitais, e todo sistema habitacional dos seres humanos. 
Dele se extraem as substâncias curativas e de fortalecimento, as possibilidades 
inesgotáveis de recreio e lazer, e, sobretudo, nele se exerce, basicamente, a 
liberdade essencial do homem de ir e vir. O  solo é toda a hipótese e possibilidade  
de v ida ." '6
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Política agríco la  e política am bienta l: 
reflexões sobre a p rá tica  da  
conservação  am bienta l em 
pequenas propriedades rurais





Mata Atlántica, Agricultura Familiar 
e Reforma Agrária

Wigold Bertoldo Schaffer

"... Que pena! Que desgraça!... A nossa terra é grande 
e rica, mas os nossos patrícios são tão imprevidentes, 
tão egoístas!

Só os motejadores e egoístas podem sorrir a essas ob
servações e responder que as florestas e os campos pre
cisam desaparecer, para, em seu logar, surgirem cam
pos de cultura, os prados para pastagem do gado, as 
villas e cidades...

Não é para adm irar que assim julguem, se ignoram o 
passado, sem se preocuparem com o futuro. O  direito  
de cada ind iv iduo acaba onde começa o do outro. Uma 
geração tem de respeitar o d ireito da advinda. A ne
nhuma assiste a faculdade de destruir ou reduzir as 
possibilidades de vida e gozo aquella que a sucede." 
(Extraído do livro  "A raucarilândia", escrito por F.C.Hoehne, 
em 1928, após fazer uma viagem de trem à floresta de pinhei- 
rais na Mata Atlântica, nos estados de São Paulo, Paraná e 
Santa Catarina.)

A destruição das florestas no Brasil começou com o corte de uma árvore, 
usada para erguer a cruz da primeira missa, logo após o desembarque da esqua
dra de Cabral. Assim, passo a passo, bandeira a bandeira, as matas foram sendo 
impiedosamente saqueadas e destruídas. No entanto, é o século XX que ficará

■' W igo ld  Bertoldo Schaffer -  43 anos, filh o  de pequenos agricultores, trabalhou na 
agricu ltura até os 16 anos. Adm inistrador de Empresas, fo i funcionário  do Banco do 
Brasil de 1980 a 1995, tendo atuado com crédito agrícola em agricultura fam iliar. A 
partir de 1990 vo ltou a dedicar-se à agricultura em pequena propriedade, praticando 
agricu ltura orgânica. É sócio fundador da Apremavi -  Associação de Preservação do 
M eio Am biente do A lto  Vale do Itajaí. De agosto de 1999 a setembro de 2002, foi 
secretário técn ico adjunto do Subprograma Projetos Demonstrativos -  PDA, do Pro
grama Piloto para a Proteção das Florestas Tropicais do Brasil -  PPG7, ligado ao 
M in is tério  do M eio Am biente. Atualm ente é presidente da Coalizão Florestas.
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para sempre na memória dos brasileiros como o século da destruição da Mata 
Atlántica, um dos biomas mais ricos do mundo em biodiversidade.

Iniciada em 1500, com a chegada dos primeiros europeus a este ¡menso 
Brasil, a destruição continua em ritmo acelerado. Para uns é a necessidade de 
sobrevivencia, para outros é a ganancia, outros dizem ser a ignorancia a respon
sável. Há os que culpam o modelo de desenvolvimento, os latifúndios ou os 
poderosos. Todos, políticos, académicos, religiosos, pequenos agricultores e gran
des latifundiários conseguem uma desculpa ou uma justificativa para a destrui
ção, invariavelmente culpando terceiros.

No Brasil, destruir as matas sempre fez parte de um jogo de interesses, 
em que cada um queria levar o "m áxim o de vantagem", lucrar e enriquecer, com 
o menor esforço e no menor tempo possível. O que viria, ou os que virão depois, 
não interessava e em muitos casos continua não interessando.

O latifundiário, seja ele criador de gado ou plantador de soja, alegava e 
continua alegando que está produzindo para desenvolver e alimentar o país e por 
isso precisa desmatar e queimar. No final de 1999, a bancada ruralista no Con
gresso Nacional, que representa os grandes proprietários, tentou, num golpe, mo
d ificar o Código Florestal e acabar com a Reserva Legal e as Áreas de Preserva
ção Permanente, retrocedendo 70 anos em termos de legislação. O  golpe só foi 
evitado graças à m obilização dos ecologistas e do apoio de um grupo de senado
res e deputados, que transferiram a discussão para o Conselho Nacional do M eio 
Ambiente -  Conama, onde se elaborou uma proposta que garante, do ponto de 
vista legal, a manutenção de uma parcela de cobertura florestal em cada p ropri
edade agrícola.

O pequeno agricultor diz que precisa sobreviver, e transfere a culpa pelo 
desmatamento ao madeireiro ou ao latifundiário. O madeireiro arrasou e con ti
nua arrasando florestas e explorando proprietários, mas diz que é o pequeno agri
cultor quem desmata, e que ele apenas retira as árvores maduras. A agroindústria, 
a mineração e a especulação im obiliária, assim como todos os outros setores da 
economia, acham suas desculpas ou justificativas.

Essas desculpas podem ser aceitas? Em todos os casos a resposta é não. 
Pelo menos do ponto de vista de um desenvolvimento que se queira sustentável. 
Sustentável na forma definida pela Comissão M undial sobre M eio Ambiente e 
Desenvolvimento no livro "Nosso Futuro Comum", ou seja, a humanidade deve 
ser capaz de "garantir o atendimento das necessidades do presente sem com pro
meter a capacidade de as gerações futuras atenderem também às suas".

Hoje a Mata Atlântica é a segunda floresta mais ameaçada de extinção 
do mundo, reduzida a 7,3% de sua cobertura original. Felizm ente, na virada do 
m ilên io  e dos 500 anos de co lon ização  européia, muitos brasile iros, e tam 
bém estrangeiros, já perceberam que a Mata Atlântica precisa sair deste c ic lo
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de 500 anos de destruição para entrar num novo ciclo, talvez os 500 anos de 
recuperação.

Se o Planeta Terra é o único lugar conhecido onde é possível viver, os 
recursos naturais deveriam ser tratados com o maior zelo e cuidado, e não como 
algo descartável.

Diversos atores contribuíram  na destruição da Mata Atlântica e não é 
preciso pesquisar muito para saber que, neste processo, cada um contribu iu e 
continua contribu indo de acordo com a sua capacidade ou o seu poder. O peque
no destruiu ou destrói com machado e fogo, o grande com correntão e fogo. O 
resultado todos conhecem, de norte a sul.

Fritz nasceu há 40 anos, no A lto  Vale do Ita jaí em Santa Catarina, 5a 
geração de descendentes alemães. Os antepassados chegaram à terra 
prometida em I860, após longa travessia de 6 meses pelo A tlântico, na 
qual perderam os 4 filhos nascidos na Alemanha e depois tiveram outros 
12 aqui no Brasil. Foram "assentados" num lote de 100 ha adquirido de 
empresa colonizadora do governo, no lugar chamado Rio Scharf, atual 
m unicíp io  de Rancho Queimado, nome derivado de um rancho que pe
gou fogo num descuido de queimada de coivara de Mata Atlântica.

A região, coberta por Mata Atlântica virgem! Machado, foice, espingar
da e isqueiro foram as ferramentas usadas para lim par o terreno. Floresta 
e animais foram elim inados como se nada valessem. Os índios também  
foram expulsos ou caçados po r bugreiros contratados pelos imigrantes, 
com apoio do governo. Derrubar mata não era problema, haviam apren
dido isso lá na Europa.

Em 1890, a terra estava fraca, acabada pelo desmatamento, queimadas, 
erosão e caça excessiva. A prim eira geração (média de 15 filhos por 
casal) levara apenas 30 anos para "acabar" com a terra, tornando-a im 
produtiva a ponto de comprometer a própria sobrevivência. A mata, an i
mais e índios não contavam mesmo.

Em 1910 alguns dos filhos, já  da segunda geração (média de 12 filhos por 
casal) m igrou em busca do novo eldorado, um lugar chamado Rio Caeté, 
atual m un icíp io  de A lfredo Wagner. Novamente 100 ha de terra em mé
dia por família. Passados outros vinte anos, com desmatamentos, quei
madas e caça, outra terra acabada e improdutiva.

Em 1925, novamente alguns filhos, da terceira geração (média de 9 filhos 
por casal) m igram para um lugar chamado Rio Batalha, batalha de matar 
índios, m unicíp io  de Ituporanga. Outra vez 100 ha de terra, muitas derru
badas, queimadas e caçadas. Depois de 15 anos a história se repete. 
Terra acabada, pouca colheita, é hora de mudar.
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Em 1938 a região do Vale do Ita ja i em Santa Catarina já  estava quase 
toda ocupada, restavam poucas terras novas, também conhecidas como  
terra boa. Terra nova era s inônim o de mata virgem. Então, a nova terra 
prometida, Serra do Pitoco, p itoco  de um cachorro de caça que perdera o 
rabo, atual A lto  Dona Luiza, m un ic íp io  de Atalanta, acolhe parte da 
quarta geração de migrantes (média de 4 filhos po r família). Desta vez só 
50 ha de terra, muita derrubada, queimada e caçadas, e vinte anos de
pois, novamente terra acabada.

Em 1958 alguns da quarta geração migram para o oeste do Paraná, região 
de Mata A tlântica  virgem. A história recomeça, 100 ha, m achado e 
motosserra (agora a derrubada está mais fácil), m uito  fogo e caçadas. O  
troféu m aior era a onça pintada, b icho ferro! Vinte anos depois, terra 
acabada, nem árvore para descansar à sombra ou lenha para o fogão 
sobrara. Para aquecer água no fogão-a-lenha precisam queim ar o talo dos 
pés de fumo, m onocultura suicida que é plantada à base de muitos agro- 
tóxicos e adubos químicos. Parte de seus filhos, quinta geração (média de 
3 filhos por família), são brasiguaios, outros estão em Rondônia ou Acre 
(onde a história continua, correntão, fogo, monoculturas, erosão ), ou
tros estão nas favelas de cidades.

Em cada geração, po r opção ou falta de opção, alguns tiveram que ficar 
em seus locais de origem, assim como ocorrera 100 anos antes com seus 
antepassados na Alemanha.

Hoje, as propriedades da região de A lto  Dona Luiza, antiga Serra Pitoco, 
variam de 10 a 30 ha, e os que ficaram na terra acabada de 40 anos atrás, 
tiveram, por necessidade de sobrevivência, que começar a mudar suas 
práticas de uso e manejo dos recursos naturais, mas ainda não mudaram 
o suficiente...

A mãe do Fritz faz um relato ilustrativo da atuação do governo nesse
processo:

"E verdade que a gente sempre desmatou e queimou nossas roças, mas 
veneno nós nunca usamos e nem conhecíamos. Foi no fina l dos anos 60 
que chegou um técnico do governo e disse que a gente estava fazendo 
tudo errado, que tinha que ir ao Banco do Brasil pegar empréstimo, com 
prar trator, semente fiscalizada, adubo quím ico e veneno, somente com  
isso a gente iria progredir.

Sobre cuidado com meio ambiente, as matas e os rios, os técnicos, na
quela época, não falavam nada. Fizemos empréstimo e contratamos tra
tor, aí foram as últimas matas, tudo empurrado para as grotas e os rios. 
Uns 15 anos depois, a terra estava p io r que antes, as nascentes haviam
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secado, a produção a cada ano era mais baixa, precisando de mais adu
bos e venenos, que ficavam cada vez mais caros.

Então começaram a surgir os ecologistas e d izer que a gente estava fa
zendo tudo errado. Na verdade está vamos fazendo exatamente o que os 
técnicos do governo haviam nos ensinado a fazer e, no meu ponto de vista, 
eles são tão responsáveis pelos desmatamentos, poluição e erosão quanto 
os próprios colonos. Hoje, a gente aqui da roça, que não tem estudo, já  
nem sabe mais d ire ito  em quem acreditar, mas temos certeza de que nós 
mesmos temos que cuidar da nossa terrinha com as nossas próprias forças. 
E uma coisa é m uito importante, jamais acreditar no prim eiro  vendedor 
ou técnico que venha nos vender ou oferecer um "novo milagre".

A trajetória da família Fritz mostra que os pequenos agricultores, muitas 
vezes na melhor das intenções e fazendo de tudo para melhorar as condições de 
vida da sua família, não raro, chegam ao final da vida deixando para seus filhos 
e netos apenas um pedaço de terra arrasada e acabada, sem o m ínimo de pers
pectivas para o futuro. Isto quando não se obrigam a vendê-la para pagar dívidas 
em bancos.

O  que levou, no passado, e a inda leva, hoje, as pessoas a tratarem  a 

natureza com o algo descartável? N um  passado não m u ito  distante, com o vim os 
com  a tra je tó ria  da fam ília  Fritz, descartava-se uma terra e partia-se em busca do 
e ldorado, em ou tro  lugar. M ata virgem  sempre fo i s inôn im o de terra nova e fé rtil, 

que estava d isponíve l para ser desmatada e queim ada e, com o conseqüência , 
tornada estéril e descartável.

losé A. Lutzenberger, ex-secretário Nacional do Meio Ambiente, descre
ve que visitou um assentamento de pequenos agricultores na Amazônia, que 
recém haviam conquistado o d ire ito  à terra e estavam imbuídos das melhores 
boas intenções de melhorar a própria vida e a de seus filhos. "Mas a realidade é 
triste e desesperadora. Os colonos estão afetados da mesma doença mental —  
ojeriza de toda matéria orgânica e raiva de toda forma de mato, ou seja toda 
forma de vegetação espontânea. Os cu ltivos  estão todos doentes, defic ientes, 
fracos, im produtivos... Interessante é notar a se le tiv idade da o jeriza . Se, p o r  
um lado, m atéria orgânica natura l parece que dó i na vista deles, p o r outro, 
predom ina  cegueira perfe ita  d iante de lix o  p lástico , papel, tecidos, entulhos, 
sucata. Esse tipo de material está espalhado, amontoado ou voa por toda a parte, 
inclusive junto  às moradias e mesmo jun to  ao galpão de reuniões da cooperativa, 
sem que ninguém se preocupe." (jornal Parabólicas, ne 37, Instituto Socioambien- 
tal, 1998)

A constatação de Lutzenberger é au to -exp lica tiva  e merece algumas re

flexões. O  que faz as pessoas, pequenos agricu ltores e seus orientadores (técn i

cos, re lig iosos, po líticos) agirem  dessa form a ou não enxergarem  outras form as de
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atuação e trato com a terra, com as florestas, com os animais, com o a re  a com 
água, se é disso que depende sua sobrevivência?

A doença mental, ou talvez preguiça mental, muitas vezes também tísi
ca, chega ao absurdo em algumas ocasiões. Não raro pode-se presenciar peque
nos agricultores, inclusive aqueles que passam longas e preciosas horas, de belos 
dias de sol, num bar, reclamando da política agrícola do governo, andando para 
cima e para baixo com pulverizador de veneno nas costas, com vestimentas 
mínimas, matando capim ao longo das estradas de roça, dos currais das vacas, 
das pocilgas, dos açudes de peixes, sem nenhuma preocupação com a própria 
saúde e a de seus filhos. Enxada e foice, inofensivas para a saúde ou até saudá
veis pelo exercício físico que proporcionam, parecem irremediavelmente esque
cidas e abandonadas ao museu da história. História que nunca tiveram.

É possível encontrar também pequenos agricultores u tilizando essa "m o
derna e suicida técnica de capina com herbicida" nos pátios dos jardins de 
infância das escolas do interior, sem preocupação com seus queridos filhos e 
filhas, que continuam brincando nos capins molhados, recém envenenados.

E o que falar de um pequeno agricultor que aplica herbicida para matar 
as lindas flores silvestres que teimam em enfeitar o cem itério da comunidade. 
Talvez entenda que cemitério é somente para mortos, e então as plantas também 
devem morrer, deixando a paisagem mais adequada ou sinistra.

Por se tratar de pequenos agricultores poder-se-ia dizer que não tiveram 
estudo, que nunca aprenderam a ler e escrever, que lhes falta cultura. Mas o que 
dizer do técnico, do padre, do pastor, do professor ou do político, que normalmen
te têm curso superior e se dizem orientadores, ou num jargão mais moderno, 
formadores de opinião, dos pequenos agricultores e dos sem terra.

Com relação a alguns destes formadores de opinião, tudo indica que 
reina um certo "m edo" de falar abertamente, criticar e até orientar corretamente 
seus interlocutores. Talvez estejam mais preocupados com os ganhos p o lít i
cos, às vezes até partidários, que a a lienação ou doença m ental, com o d iz 
Lutzenberger, são capazes de trazer a eles e suas teses (muitas vezes ultrapas
sadas) ou partidos.

É sabido que a ignorância, historicamente, foi aliada de ditadores e até 
de igrejas, pois impede que os seguidores questionem. Por que alguém iria ques
tionar o lixo plástico atirado do lado de fora da cooperativa, se esse alguém nem 
sequer sabe o que é lixo e os problemas que este lixo pode acarretar para a sua 
própria saúde, seja ela visual, mental e física?

Falta educação. Falta cultura e ética preservacionista. Falta visão de 
futuro. Futuro próximo 10 ou 20 anos, e também futuro 500, 1.000, 2000 anos.... 
Falta capacidade de observação e análise da natureza. Para muitos falta vergo
nha na cara. Só não falta cegueira.
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No caso dos pequenos agricultores, não basta esperar que alguém venha 
resolver a falta de lenha, que eles mesmos provocaram ao derrubar e queimar 
todas as matas da propriedade, ou a falta d'água, que causaram ao desmatar a 
ú ltima nascente do seu terreninho, ou a poluição do rio, que já não permite que 
os seus filhos tomem banho como eles faziam quando crianças, ou a falta de terra 
fértil, que se tornou infértil pelas suas práticas de derrubada, queimada e desleixo 
no controle da erosão. A solução exige uma nova ética para com a natureza, 
iniciativa e muito empenho pessoal de cada um.

A política agrícola e agrária historicamente adotadas no Brasil nunca 
serviram  aos pequenos agricu ltores. A atual po lítica  agrícola, baseada na 
agroquímica e nas monoculturas, não foi feita para os pequenos agricultores, mas 
ela também não os obriga a derrubar todas as florestas, a emporcalhar todos os 
rios, a matar todos os animais e a jogar todos os tipos de lixo por aí. Os que fazem 
isso fazem porque querem fazer, ou porque aprenderam com seus pais e avós ou 
seus formadores de opin ião e nunca pararam para pensar se isso vai ou não 
prejudicá-los.

O que é d ifíc il compreender é porque até os formadores de opinião, a l
guns autodenominados "progressistas", não conseguem perceber que a agroquímica 
e as monoculturas, quando praticadas em pequenas propriedades, são ainda mais 
suicidas, tanto para a terra quanto para o agricultor, que jamais conseguirá com 
petir em preço com os latifúndios que usam tais práticas.

Não há dúvida que a concentração da terra em latifúndios causa dramá
ticos problemas humanos, sociais e éticos. No entanto, do ponto de vista ambien
tal, não basta apenas combater o latifúndio chamado "im produtivo" para transfor
má-lo em pequenas propriedades, repetindo nelas as mesmas práticas agrícolas 
de monocultivos, adotadas nos latifúndios ditos "produtivos". Ainda mais quando, 
na maioria das vezes, não estão disponíveis aos pequenos agricultores as mesmas 
condições financeiras, técnicas e de equipamentos.

A pequena agricultura, baseada na m onocultura e dependente de agrotó- 
xicos, adubos quím icos e máquinas pesadas, além de também po lu ir o meio 
ambiente e empobrecer cada vez mais os solos, não consegue competir com o 
latifúndio. Isto faz com que, a cada ano, um grande contingente de "com terra" 
esteja indo engrossar favelas de cidades ou as fileiras dos "sem terra". Vender a 
terra é, em alguns casos, a única forma encontrada pelos pequenos agricultores 
para se livrar das dívidas nos bancos, muitas vezes já prorrogadas por anos segui
dos. Afinal, a maioria absoluta dos pequenos agricultores não pertence ao grupo 
dos caloteiros e prefere desfazer-se da terra à ficar devendo.

Com freqüência, pequenos agricultores, com terra e sem terra, assim 
como alguns de seus orientadores, continuam  achando que as alternativas e solu
ções virão dos gabinetes de Brasília, ou então, acham que é possível comprá-las
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no balcão da agropecuária da esquina (e em cada esquina tem uma). Isso é aínda 
mais grave em relação às questões ambientais na pequena propriedade. Nas ques
tões ambientais não existem modelos ou soluções que possam ser copiadas ou 
aplicadas uniformemente em todo o territó rio  nacional. Às vezes o que dá certo 
numa propriedade não se aplica na do v iz inho.

Como lidar com essa realidade histórica no contexto atual da Mata A tlân
tica? Como fazer a Reforma Agrária sem que os assentamentos contribuam  para 
comprometer irremediavelmente as últimas florestas? Existem modelos, métodos 
ou técnicas conhecidas que poderiam possibilitar a ocupação de áreas de flores
tas secundárias em estágio médio de regeneração, capazes de garantir a manu
tenção das florestas e, ao mesmo tempo, a manutenção e sobrevivência digna 
dos assentados?

Para tentar responder a estas perguntas é importante conhecer um pouco 
mais sobre a Mata Atlântica, que é o segundo ecossistema mais ameaçado de 
extinção do mundo, perdendo apenas para as quase extintas florestas da ilha de 
Madagascar, na costa da África.

O Bioma Mata Atlântica é composto por um conjunto de formações flo 
restais —  Floresta Om brófila  Densa, Floresta O m brófila  Mista, Floresta O m brófi- 
la Aberta, Floresta Estacionai Semidecidual, Floresta Estacionai Decidual, man- 
guezais, restingas e campos de altitude associados, brejos interioranos e encraves 
florestais do Nordeste — , localizado entre 8o e 28° de latitude sul, ao longo da 
costa a tlântica brasile ira , do Rio Grande do Norte ao Rio Grande do Sul, 
interiorizando-se cerca de 100 km na costa norte e até mais de 500 km no sul, 
alcançando a Argentina e Paraguai.

Originalmente, a Mata Atlântica cobria 1.300.000 km2 —  15% do terri
tório  nacional — , conforme o "Atlas da Evolução dos Remanescentes Florestais e 
Ecossistemas Associados no Dom ínio da Mata A tlântica", elaborado pela Funda
ção SOS Mata Atlântica, Instituto Socioambiental e Instituto Nacional de Pesqui
sas Espaciais (1 995). Hoje restam 7,3% —  aproximadamente 94.000 km2 de sua 
extensão original.

Das cerca de 10.000 espécies de plantas, 50% são endêmicas, ou seja, 
não podem ser encontradas em nenhum outro local. O nível de endemismo cres
ce significativamente quando separamos as espécies da flora em grupos, a ting in 
do 53,5%  para espécies arbóreas, 64% para as palmeiras e 74,4%  para as 
bromélias.

Na região da Mata Atlântica vivem várias populações tradicionais e ela 
garante o abastecimento de água e qualidade de vida para mais de 60% (100 
milhões) de brasileiros.

Apesar da importância deste patrimônio, o ritmo de sua destruição man
têm-se extremamente alto, tendo sido, proporcionalmente, duas vezes e meio
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superior ao verificado na Floresta Amazônica no período de 1985 a 1990. Os 
dados do Inpe - Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, Fundação SOS Mata 
A tlântica e ISA - Instituto Socioambiental, apontaram um desmatamento de 
500.317 hectares, equivalente a 700.000 campos de futebol, no período 1990-95, 
o que comprova o altíssimo grau de degradação contemporânea deste bioma.

Diante de tudo isso, no final da década de 80, após quase cinco séculos 
de destruição, a Mata Atlântica recebeu o reconhecimento de sua importância 
na legislação brasileira, através do Parágrafo 4o do Artigo 225 da Constituição 
Federal, onde se lê: "A Floresta Amazônica Brasileira, a Mata Atlântica, a Serra 
do Mar, o Pantanal mato-grossense e a Zona Costeira são patrim ônio nacional, e 
sua utilização far-se-á, na forma da lei, dentro de condições que assegurem a 
preservação do meio ambiente, inclusive quanto ao uso dos recursos naturais".

Após a Constituição Federal, veio o Decreto 750/93, que garantiu a pro
teção da Mata Atlântica, regulamentando o uso e vedando a supressão (corte 
raso) de vegetação primária e nos estágios médio e avançado de regeneração. A 
Lei dos Crimes Ambientais (9.605 de 1 2.02.98) veio reforçar a legislação existen
te, crim ina lizando e estipulando multas mais pesadas a todos os responsáveis 
pela destruição de florestas.

A exemplo do novo Código de Trânsito que, ao estabelecer novos limites 
de velocidade e prever penas severas aos infratores, não proib iu ninguém de sair 
às ruas com seu carro, as leis ambientais também não proíbem ninguém de exer
cer suas atividades, mas estabelecem limites de uso para os recursos naturais, 
que deverão ser respeitados por todos, inclusive grandes e pequenos proprietários 
rurais.

É comum ouvir de políticos e, principalmente, de degradadores ambien
tais, que a solução está na educação ambiental das crianças. Este argumento só 
tem lógica para os degradadores, pois permite que eles continuem degradando 
sem problemas. A educação ambiental é essencial para que a sociedade mude 
seus hábitos e práticas com relação ao meio ambiente. No entanto, apenas esta 
não será capaz de produzir os efeitos no tempo necessário para se evitar o colap
so do meio ambiente, no caso, da Mata Atlântica.

Quem até agora não conseguiu se educar para respeitar o meio ambiente 
por livre e espontânea vontade, talvez aprenda com os rigores da lei. O uso do 
cinto de segurança foi alvo de inúmeras campanhas educativas que usavam ó ti
mos argumentos sobre o aumento da segurança do usuários de automóveis. A 
educação e as campanhas sensibilizaram apenas um percentual da população. O 
rigor da lei e a possibilidade de pagar multas pesadas "sensib ilizou" os demais e 
hoje são raros os que não o usam. Leis severas e aplicadas conseguem ser muito 
mais educativas do que centenas de horas de palestras, seminários, aulas ou 
campanhas publicitárias.
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Além dessas leis recentes, existem algumas bem mais antigas, como o 
Código Florestal de 1965, que simplesmente foram ignoradas pela maioria abso
luta dos proprietários de terra, pequenos ou grandes.

O Código Florestal considera como áreas de preservação permanente as 
florestas e demais formas de vegetação natural situadas ao longo dos rios ou de 
qualquer curso d'água, em faixas que variam de 30 a 500 metros de largura, 
dependendo da largura dos rios. Considera também de preservação permanente 
as nascentes, encostas com mais de 45°, topos de morros, restingas, bordas de 
tabuleiros ou chapadas e as áreas acima de 1.800 metros de altitude.

O Código Florestal ainda estabelece que, na região de abrangência da 
Mata A tlântica, no m ínim o 20% de cada propriedade deve permanecer com 
florestas, como reserva legal, ressalvadas as áreas de preservação permanente. 
No Pantanal, Cerrado e Amazônia, os parâmetros da reserva legal são outros, 
podendo chegar a 80% da área de cada propriedade.

Se o Código Florestal tivesse sido observado, a Mata Atlântica teria pelo 
menos 35% de remanescentes e seriam evitados milhões de reais em prejuízos 
com perdas de lavouras e destruição de cidades, nas enchentes e enxurradas, tão 
freqüentes e comuns em muitas regiões do Brasil.

Por que quase ninguém seguiu as orientações da lei? Faltou fiscalização? 
Faltou vontade política? Faltou fixar penas mais rigorosas, como as recém fixadas 
pela Lei de Crimes Ambientais? Faltou vontade e consciência ind ividual e res
ponsabilidade de cada proprietário?

Com certeza faltou tudo isso. O resultado é terra arrasada, empobrecida, 
incapaz de prover produção suficiente para sustentar os proprietários e sua famí
lia em muitas regiões da Mata Atlântica.

O que tudo isso tem haver com reforma agrária? A atual situação da Mata 
Atlântica, de iminente perigo de extinção, não permite que se admita a ocupação 
e desapropriação de áreas de floresta primária ou secundária nos estágios médio e 
avançado de regeneração para fins de reforma agrária, pois isso daria o golpe de 
misericórdia num dos ecossistemas mais ricos em biodiversidade do mundo.

É preocupante e lamentável que ainda existam líderes e formadores de 
opinião dos "sem terra", pregando a ocupação de áreas florestais da Mata Atlân
tica, com o argumento de que são terras improdutivas. Isso demonstra falta de 
conhecimento da importância das florestas e mostra que o discurso, muitas ve
zes, segue a conveniência e não a coerência, pois este sempre foi o argumento 
de setores antagônicos à reforma agrária e ao meio ambiente.

Áreas florestais produzem serviços ambientais e ajudam na regulariza
ção do regime de chuvas, na proteção e manutenção de fontes e mananciais 
d'água, na sobrevivência da biodiversidade de fauna e flora, na purificação do ar 
e na regulação do clima. Produzem também ervas e plantas medicinais, flores e
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frutos, propiciando ainda a produção de mel, além de paisagens agradáveis, im 
prescindíveis à qualidade de vida das populações humanas.

Da mesma forma, ouve-se pregar a realização de "assentamentos eco
lógicos" em áreas de Mata Atlântica primária ou secundária, com o argumento 
de que vão praticar manejo sustentável. Isto também significa desconhecimen
to do que seja manejo e nenhuma garantia de preservação das florestas.

A B ió loga  e M estre  em B o tân ica  da U n ive rs id a d e  R eg ional de 
Blumenau(SC), Lucia Sevegnani, deixa claro que estamos longe de ter garantias 
c ientíficas para manejo florestal na Mata Atlântica: "Projetos de manejo florestal 
com embasamento científico, com rigor técnico em florestas primárias e/ou se
cundárias no brasil e 110 exterior são raridades. No âmbito da Floresta Atlântica  
não existem projetos de manejo florestal com mais de 10 anos de acompanha
mento técnico-científico que sigam as leis ambientais vigentes",

Por que os planos de manejo florestal não são sustentáveis? Em primeiro 
lugar, porque todos são elaborados para sustentar madeireiros e suas atividades 
econômicas, e não para manter a floresta e sua biodiversidade; em segundo lu
gar, porque é m uito reduzido o número de estudos científicos e experiências 
sérias de manejo ou uso m últip lo  de áreas florestais nativas na Mata Atlântica.

Além disso, mesmo se existissem estudos e conhecimentos, não seria 
possível adm itir ou perm itir atividades de manejo na Mata Atlântica primária 
tendo em vista que os remanescentes primários - menos de 3% da área original - 
estão m uito  abaixo do m ínim o razoável, sem que sequer se saiba o grau de com
prometimento da sobrevivência do ecossistema.

Quanto às florestas secundárias da Mata Atlântica, é admissível e neces
sário desenvolver estudos e experiências de uso m últip lo  e enriquecimento de 
tais formações florestais. No entanto, em função da reduzida cobertura remanes
cente e também em função de que pouco ou quase nada ainda foi estudado e 
experimentado neste sentido, é possível prever que d ific ilm ente se conseguirá 
retorno econôm ico imediato capaz de propiciar a sobrevivência de famílias de 
agricultores, através dos produtos gerados pelo uso m últip lo  de florestas secundá
rias. Em qualquer circunstância, mais importante que a geração de renda im edi
ata, é garantir o enriquecimento e a sobrevivência das formações secundárias.

Também é possível prever que, para sobreviver, sem derrubar ou afetar 
irremediavelmente os recursos florestais, a densidade de pessoas por área teria 
que ser tão pequena que não compensaria a desapropriação das últimas áreas 
florestais secundárias em estágio médio ou avançado de regeneração, sob a jus
tificativa de fazer assentamentos humanos, mesmo que pretensamente ecológi
cos. É mais prudente desapropriar áreas já desprovidas de cobertura florestal, que 
admitem uma densidade pessoa/área m uito maior e com custo m uito menor para 
o governo (sociedade) e também para o meio ambiente.
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Os modelos agrícolas, tanto da agricultura quím ica quanto da agricultura 
orgánica, em uso na região da Mata Atlântica, prescindem ou pressupõe a inexistencia 
ou retirada da cobertura florestal. O pastoreio de gado em áreas de florestas nativas 
também é uma atividade totalmente nefasta à manutenção da biodiversidade do 
ecossistema, pois impede a auto-regeneração e renovação das matas.

Existem algumas atividades, como a coleta de folhas de erva-mate, co le
ta de frutos silvestres, p lantio e coleta seletiva de espécies medicinais, apicultura 
e turismo ecológico, que tem potencial para, se desenvolvidas com critérios e 
técnicas sustentáveis, serem compatíveis com a manutenção da biodiversidade. 
Mas nestes casos também faltam estudos que indiquem  a viab ilidade ecológica e 
econômica e a possível relação habitante/ha.

O que a Mata Atlântica necessita urgentemente, são projetos e experiên
cias de recuperação de áreas degradadas e de enriquecimento de florestas secun
dárias, que possibilitem o aumento da cobertura florestal, sem colocar em risco 
os remanescentes. Com a adoção de tais práticas, sem dúvida, surgirão no futuro, 
resultados e retornos econômicos para os proprietários. Esse resultado futuro de
penderá muito da vontade e do trabalho investido pelo proprietário, pequeno ou 
grande, e das espécies nativas escolhidas para o enriquecimento ou para o reflo- 
restamento, que, via de regra, devem ser originais da região onde serão nova
mente plantadas. Espécies que crescem m uito bem no Nordeste, podem ser o 
maior fracasso se forem plantadas no Rio Grande do Sul, especialmente em fun
ção da variação das temperaturas.

A reforma agrária é importante, nenhum ecologista discorda disso, mas 
não pode se transformar no golpe de m isericórdia para um dos ecossistemas de 
maior biodiversidade do planeta. É sempre bom lembrar que historicamente, em 
várias partes do mundo, a pobreza aumentou consideravelmente quando os recur
sos naturais foram explorados à exaustão, fazendo com que muitos "com terra" se 
transformassem em "sem terra" por simples falta de opções. É também importante 
verificar se o número de famílias assentadas a cada ano, supera o número de 
famílias que deixam o campo. Se o número de famílias que deixam o campo for 
maior que o de novas famílias assentadas, estará se trocando cinco por meia 
dúzia, com possível prejuízo do meio ambiente, sem resolver o problema da 
reforma agrária.

Por outro lado, é fundamental que se defenda e se busque a implantação 
de modelos de agricultura sustentável e de preservação dos recursos naturais em 
todas as pequenas propriedades e em todos os assentamentos, inclusive naqueles 
feitos em áreas já desprovidas de vegetação arbórea. Nestes casos, o m ínim o 
desejável, até para o bem estar e qualidade de vida dos assentados, é a recupera
ção das áreas de preservação permanente e a reserva legal, de acordo com o 
previsto no Código Florestal.
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Faz-se também necessária uma reflexão quanto a responsabilidade ind i
vidual do proprietário, pequeno ou grande, em relação aos recursos naturais. É 
possível fazer agricultura em pequenas propriedades de uma forma sustentável, 
de preferência sem usar adubos químicos e venenos e, ao mesmo tempo, convi
ver com áreas florestais, dentro do que preconiza a legislação?

A experiência adquirida ao longo da vida, como filho  e irmão de peque
nos agricultores, me faz acreditar que sim. Além disso, a experiência de 10 anos, 
como praticante de agricultura orgânica, procurando seguir rigorosamente o que 
estabelece a legislação brasileira sobre florestas, recursos hídricos, fauna e con
trole de poluição, reforça essa convicção.

Em 1975, fui para a cidade estudar e trabalhar. Aprendera na escola de 
prim eiro grau que ser agricultor era uma profissão "suja" e que era preciso estudar 
para poder arranjar um trabalho "d igno" na cidade. Naquela época os filhos de 
agricultores eram discrim inados por alguns professores e coleguinhas da cidade, 
da mesma forma como os negros e índios.

Ao deixar a roça, o uso de tratores, adubos e venenos estava apenas 
começando, a reboque de uma política agrícola que, mais tarde, depois de ter 
estudado e me tornado bancário do Banco do Brasil - 1980 a 1995 iria ajudar a 
incutir na cabeça dos agricultores. Naquele tempo do Brasil potência, com os 
m ilitares no poder, o agricultor, inclusive o pequeno, só recebia financiamento se 
apresentasse a nota fiscal do adubo, veneno e sementes híbridas, tudo produzido 
pelas multinacionais.

O  estímulo através do crédito subsidiado valia apenas para umas poucas 
culturas, numa indução clara para a prática da monocultura e dos métodos e 
técnicas da Revolução Verde. Não me lembro de ninguém protestando para que 
o governo deixasse de dar subsídios, mas vi muitos protestando quando estes 
acabaram. Da mesma forma nós, bancários, nunca questionamos a política go
vernamental que está vamos ajudando a d ifund ir para os agricultores.

Apesar de trabalhar na cidade por 20 anos, nunca consegui perder os 
laços com a roça e, em 1985, adquiri, junto com minha esposa, um terreno de 1 3 
ha, daqueles totalmente arrasados e acabados, onde o pé de m ilho já morria 
antes de chegar na flo r e onde o proprietário, antes de vender a terra, como 
derradeira tentativa de sobreviver na roça, vendeu, ou melhor, deu de presente o 
ú ltim o pedacinho de mata para o prim eiro madeireiro de plantão. Em 1996, ad
quirim os outro terreno de 12 ha e voltamos a morar no campo, como agricultores 
e ecologistas.

Na prática do dia-a-dia e também na convivência diária com os peque
nos agricultores da região, uma coisa fica bastante clara. O pequeno agricultor, 
para sobreviver, terá que mudar m uito mais (alguns já começaram a mudar) suas 
práticas e maneiras de trabalhar a terra.
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Muitos hábitos, práticas e técnicas, algumas centenárias, como o uso do 
togo para limpar terrenos tem que ser definitivamente abolidos, pois, da mesma 
forma que as "modernas" técnicas de agricultura quím ica à base de herbicidas, 
inseticidas, fungicidas e adubos quím icos, empobrecem o solo e d im inuem  o 
lucro.

As florestas precisam ser, definitivamente, encaradas como algo útil e 
necessário para a propriedade, tanto do ponto de vista de produtoras e fornecedo
ras de matéria prima (lenha, madeira), como na manutenção do equ ilíb rio  ecoló
gico e paisagístico. Os rios são importantes como produtores de alimentos (pei
xes), fontes de lazer e fornecedores de água para animais, seres humanos e plan
tações, devendo deixar de serem usados, como são hoje na maioria das com uni
dades rurais e cidades, como simples canais escoadores de esgotos domésticos, 
dejetos de animais e detritos de toda ordem.

O lixo produzido, plásticos, vidros, metais e papel, pode e deve ser co le
tado e destinado para reciclagem e isso é perfeitamente possível em qualquer 
cantão do Brasil de hoje.

Para que isso possa acontecer, os assessores e formadores de opin ião te
rão que encarar essas questões como parte da solução para melhorar a qualidade 
de vida do pequeno agricultor, com ou sem terra. Mesmo nos acampamentos de 
"sem terra", lixo e detritos jogados não contribuem para melhorar as condições 
de vida, muitas vezes já precárias, mas para piorá-las, pois são fonte de formação 
de focos transmissores de doenças. O mesmo acontece com os dejetos humanos 
e animais se forem armazenados a céu aberto ou jogados nos rios e lagoas de 
peixe. Os dejetos e restos orgánicos, tratados e compostados, transformam-se 
num grande aliado do agricultor do futuro, fazendo com que possa livrar-se da 
dependência dos químicos.

A Mata Atlântica está hoje completamente fragmentada, d iv id ida  em 
pequenas áreas, na maioria das vezes minúsculas áreas, localizadas nas peque
nas, médias ou grandes propriedades. Interligar estes fragmentos através de m icro 
corredores é algo perfeitamente possível e urgente. Cada proprietário tem a obri
gação de cum prir o Código Florestal, mantendo a reserva legal e as áreas de 
preservação permanente. Sabe-se que inúmeras propriedades não guardam o per
centual necessário de florestas previsto no Código Florestal e terão que, por força 
de lei, recuperar as áreas desmatadas no passado. Planejar ou replanejar a paisa
gem e o espaço das propriedades, destinando áreas para agricultura, pecuária e 
florestas é algo possível e acessível a qualquer proprietário.

Entrar no próximo m ilênio e virar o jogo, inaugurando os 500 anos de 
recuperação da Mata Atlântica, exigirá uma postura diferente e firme, especia l
mente dos formadores de op in ião. É necessário passar a abordar as questões a 
partir da realidade loca l, adotando uma linguagem  simples e d ire ta, sem
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om itir questões polêmicas ou que possam trazer reações adversas, especialmente 
se tais questões já estão regulamentadas em legislação, com o é o caso da legis
lação florestal, que em certos casos contraria  práticas seculares, mas inade
quadas.

Adotar linguagem direta nem sempre é fácil. Os pequenos agricultores, 
secularmente manipulados por políticos e outros poderosos de plantão, parecem 
ter aprendido a gostar de ser enganados. Muitas vezes preferem ouvir propostas 
carregadas de demagogia e cheias de promessas de lucro fácil, reagindo com 
desconfiança e completo desinteresse a propostas que apontam alternativas, mas 
que exigem responsabilidade e empenho. Em certos casos parece que não gos
tam de assumir responsabilidades e envolver-se individual e coletivamente na 
solução de determinados problemas.

Uma coisa parece clara como já foram, no passado, as águas dos rios da 
Mata Atlântica. Para que a pequena propriedade possa sobreviver e as águas dos 
rios possam voltar a ser claras e abundantes, só existe um caminho. Mudança 
radical na forma de trabalhar a terra e de conviver com os recursos naturais, seja 
o solo, as florestas, os rios ou os animais.

Este cam inho não está pronto e nem pode ser comprado em nenhuma 
casa agropecuária ou farmácia da esquina. É uma tarefa árdua, porém possível, 
que precisa da compreensão e colaboração de todos: sem terra, com terra, técnicos, 
padres, professores, políticos, assessores, líderes comunitários, jornalistas e todos os 
que acreditam que a reforma agrária e a pequena propriedade fam iliar são parte 
da solução, na busca de um futuro mais digno para milhões de brasileiros.

A época de descartar uma terra ou uma região na busca do paraíso em 
outro lugar deve ser substituída pela valorização do local e das raízes.

Tarefa especial cabe aos formadores de opinião, em orientar os pequenos 
agricultores já estabelecidos, os recém assentados e também os futuros assenta
dos, para que tornem-se questionadores de técnicas e métodos agrícolas, mesmo 
daquelas secularmente passadas de geração em geração, ou daquelas preconiza
das por "especialistas" a serviço de grupos interessados em vender adubos, vene
nos ou máquinas.

Sonhar, acreditar e se empenhar em construir um futuro com qualidade 
de vida é melhor do que cruzar os braços ou esperar que Deus nos ajude ou que 
algum ilum inado ou político traga a solução. Mãos à obra, que ela não é pequena.
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Reforma agrária e política ambiental na 
Amazônia - encontros e desencontros

Kátia Schweickardt 

Um olhar sobre a reforma agrária
Pensar os novos rumos da reforma agrária a partir de parámetros ambien

tais, na Amazônia brasileira, implica em repensar algumas noções que têm orien
tado historicamente a maioria das políticas públicas voltadas para a região. Por
que uma região não pode ser pensada apenas como um lugar geográfico, como 
propunham os geógrafos da década de 1940, ela é sempre um campo de disputas 
e de múltiplos significados que não se reduzem a sua dimensão espacial (Bourdieu, 
1998:108). A política dos grandes projetos, posta em prática a partir dos anos de 
1960, visava integrar a região amazônica ao território e à economia nacional, 
mas tinha, claramente, como pressuposto a idéia de que a região fosse um imen
so vazio. Os grandes projetos co lid iram  com antigas formas de ocupação e com 
as levas de migrantes que continuavam chegando à região. A política de co lon i
zação, lançada a partir dos anos de 1970, refletia, por um lado, a necessidade de 
resolver os problemas fundiários gerados pelo choque entre esses grandes empre
endimentos agropecuários e os pequenos produtores já instalados ou que conflu í
an! para as áreas de terras férteis do sul do estado do Pará (lanni, 1 979). Mas a 
política de colonização refletia também a necessidade de dar alguma resposta 
aos problemas gerados pela seca do Nordeste, e de desanuviar o clima de tensão 
causado pelas disputas por terra que se m ultiplicavam  em outras regiões do país, 
já que o governo não se dispunha a fazer a reforma agrária, há tanto tempo 
demandada. A Amazônia era então a "ú ltim a fronteira agrícola".

A política de colonização começou a declinar na segunda metade dos 
anos de 1980, e as metas do governo federal, até então contabilizadas em núme
ro de títulos defin itivos expedidos, passaram a se basear em novos indicadores. É 
que crescia a pressão do M ovim ento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra -  MST, 
cuja atuação, embora mais expressiva em outros estados e regiões, acabou por 
repercutir nas superintendências regionais do Incra nos estados do Amazonas, 
Amapá e Roraima. Tais pressões operavam em dois sentidos: os indicadores da 
atuação passavam a ser o volume de terras desapropriadas pra fins de reforma

1 A autora é engenheira agrônoma e socióloga, mestre em Natureza e Cultura 
na Am azônia pela Universidade Federal do Amazonas, professora do Centro Univer
sitário Luterano de Manaus/U lbra e gerente ambiental do Incra no Amazonas.
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agrária e o número de famílias assentadas em Projetos de Assentamento. A tragé
dia produzida pelas grandes deslocamentos, induzidos pelas medidas governa
mentais, e a pressão do M ovim ento para que as famílias de sem-terra permane
cessem nos seus municípios ou regiões de origem, foi a última pedra colocada 
sobre a política de colonização.

Precisando de números para cum prir as metas do governo, as superinten
dências regionais do Incra vêem-se impelidas a uma política de assentamentos, 
criando uma demanda, muitas vezes, inexistente.

A emergência da problemática ambiental
Nos anos de 1990, a problemática ambiental emergiu com força e, tendo 

como foco as áreas dos ecossistemas amazônicos, questionava a eficácia social 
e econômica de políticas anteriores, face aos danos ambientais causados pelos 
modelos de uso dos solos. A região era agora a grande "reserva da biodiversida
de" e, não mais do país, mas de toda a humanidade.

A orientação agora passava a ser a preservação da biodiversidade e a 
contenção dos desmatamentos e a proteção das florestas. Consolidava-se a coo
peração internacional como estratégia rumo ao "desenvolvimento sustentável": 
o Programa Nacional do Meio Ambiente -  PNMA, e o Programa Piloto para Pro
teção das Florestas Tropicais do Brasil - PPG7. O estabelecimento de áreas natu
rais protegidas passou a ser considerado o novo motor das políticas traçadas para 
a região. O governo foi obrigado a redimensionar suas políticas e proliferaram na 
região as Unidades de Conservação -  UCs e os projetos de "desenvolvimento 
sustentável". No rol dos beneficiários estavam agora, não só as gerações presen
tes, mas também as gerações futuras.

No que se refere à Reforma Agrária, o Governo Federal propôs, no final 
dos anos de 1990, uma reformulação de sua política visando à expansão da agri
cultura fam iliar e sua inserção no mercado. Tal projeto, denominado pelos seus 
idealizadores de "Novo M undo Rural", prevê a descentralização da maioria dos 
Programas que hoje estão centralizados no Governo Federal, especificamente, 
no M inistério do Desenvolvimento Agrário -  M DA, para outros Ministérios, Esta
dos e Municípios. Tal proposta vai ao encontro de uma tendência evidente de 
diversificação das possibilidades de obtenção de renda no campo com atividades 
não necessariamente agrícolas. Embora se questione a capacidade de alguns 
Estados e da maioria dos municípios da Região Norte para se tornarem parceiros 
ativos nesta nova empresa, a possibilidade de criar projetos agrários fora dos 
moldes de assentamento convencionais sign ifica uma possib ilidade real de 
regionalizar as políticas agrárias e de compatibilizá-las às problemáticas e de
mandas locais. A grande fronteira agrícola nacional assume, então, um novo 
papel - o de fronteira "verde" do planeta.
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Desse modo, a criação e o estabelecimento de áreas naturais protegidas 
passa a ser considerado o novo motor das políticas traçadas para a região. O 
governo brasileiro e os de vários Estados da região são obrigados a redimensionar 
suas políticas, e a Amazônia, com a criação de Unidades de Conservação e de 
Projetos renomeados de "desenvolvimento sustentável", incorpora ao rol dos 
beneficiários não apenas as gerações presentes, mas também as futuras gerações.

Permanece, porém, um modo de pensar as políticas públicas segundo 
critérios que não dão conta da complexidade socioambiental da região, o que 
acaba gerando sobreposição e concorrência de territórios e de políticas. O caso 
da área do Tarumã-Mirim é ilustrativo dessa problemática.

O Assentamento de Tarumã-Mirim foi criado em 1992, no m unicípio  de 
Manaus, km 21 da BR 1 74. Tinha, no início, 662 unidades familiares, número que 
cresceu, sendo hoje 1.042 unidades familiares, numa área de 42.100 ha, o que 
significa o preenchimento de sua capacidade total. Em 02 de abril de 1995, no 
entanto, o governo estadual criou por meio do Decreto ne 16.497 o Parque Estadu
al do Rio Negro, localizado em áreas dos municípios de Manaus, Novo Airão, 
Iranduba e Manacapuru, com área de 436.042 ha e circuncidado pelas Áreas de 
Proteção Am biental (APA) da Margem Esquerda e da Margem D ireita do Rio 
Negro. Tanto o Parque quanto a APA da Margem Esquerda incidem sobre o perí
metro do projeto de assentamento.

Ou seja, sem considerar a contribuição das populações locais, o espaço 
se redefine como um sistema de "objetos são cada vez mais artific ia is" e as 
"ações são, cada vez mais, tendentes a fins estranhos ao lugar" (Santos, 1996: 
180).

Podemos, assim, compreender porque muitos empreendimentos não con
seguem atingir os objetivos a que se propuseram em seus planejamentos, estejam 
eles relacionados ao bem-estar sócio-econômico de famílias de pequenos agri
cultores sem terra, como no caso dos Projetos de Assentamento (PAs), ou à preser
vação de ecossistemas especiais, como no caso das Unidades de Conservação 
(UCs). O que se produz, na realidade, não são territórios propriamente ditos, são 
imagens territoriais antagônicas do ponto-de-vista do uso dos recursos, como PA e 
UC, num mesmo espaço.

A possibilidade do (re)encontro
No entanto, devemos considerar que uma "nova sensibilidade para com 

as questões ecológico-ambientais tem redirecionado as intervenções de desen
volvim ento das instituições governamentais" (Barreto, 1999: 110). É o novo bro
tando do velho. Com os questionamentos postos pela problemática ambiental, o 
Incra se vê obrigado a repensar sua prática para com a região levando o então 
M in istério  Extraordinário de Política Fundiária a lançar, juntamente com o M in is
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tério do M eio Ambiente, um Protocolo de Intenções denom inado de Agenda A m 
biental, que embora sendo um documento de caráter po lítico , passa a ser o 
balizador das ações de reforma agrária na região.

A partir do lançamento desse protocolo, o Incra passou a lim itar as ações 
de criação de novos projetos de assentamento e de corte raso em áreas de floresta 
primária. Também lim itou a regularização das posses em áreas superiores a 100 
ha. Regionalmente começam a se estruturar Comissões de M eio Ambiente nas 
Superintendências do Incra, tendo sido a primeira a do Estado do Amazonas, com 
o objetivo de proceder à regularização ambiental dos projetos de assentamento. 
Desse modo, institucionalmente, estrutura-se nacionalmente uma Gerência Am 
biental no Incra com o objetivo geral de inserir a variável ambiental nas ações da 
reforma agrária, tentando com patib ilizar o cumprim ento das metas do governo 
federal com a sustentabilidade ambiental dos projetos de assentamento. Essa 
Gerência tenta conquistar um espaço próprio dentro da estrutura do órgão, tornan
do-se responsável por uma linha de ação específica da antiga D iretoria de Assen
tamento, cujo objetivo principal seria uma mudança cultural na gestão da refor
ma agrária, inclu indo a dimensão ambiental nos planos e projetos a serem im 
plantados envolvendo, sobretudo, um processo de sensibilização e capacitação 
de técnicos e agricultores nas questões ambientais conceituais e práticas até a 
elaboração de um plano m ínim o de intervenção ambiental nos assentamentos.

Na realidade, a inserção da variável ambiental nas ações de reforma 
agrária já vinha se dando na prática por meio da criação e implantação dos 
Projetos de Assentamento Agro-Extrativistas -  PAE -  desde 1996, cuja m etodolo
gia segue àquela das Reservas Extrativistas. Desse modo, à época, já se propunha 
uma reforma agrária diferenciada para a região amazônica, tentando respeitar o 
modelo de ocupação das populações tradicionais e preservar a biodiversidade:

O Projeto de Assentamento Agro-Extrativista (PAE) é uma modalidade de 
assentamento destinado à populações tradicionais, para exploração de 
riquezas extrativas, ecologicamente sustentáveis, introduzindo a d im en
são ambiental às atividades agroextrativistas. Tais áreas de dom ínio pú
blico, serão administradas pelas populações assentadas através de sua 
forma organizativa, que receberá a concessão de d ire ito  real de uso. 
Onera/Diretoria de Assentamentos, 1995: 5)

ioda essa nova mentalidade vai culm inar na elaboração de uma metodo
logia para implantação de assentamentos que cria uma outra modalidade de 
Projeto denominada de PDS -  Projeto de Desenvolvimento Sustentável. Essa figu
ra de gestão territorial funcionaria como um intermediário entre o projeto de 
assentamento tradicional e o modelo de ocupação, proposto nos assentamentos 
extrativistas. A grande diferença entre um PDS e um PAE está no perfil dos 
beneficiários, que no segundo caso não precisa ser necessariamente população
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tradicional, mas uma população que estabeleça o compromisso de trabalhar com 
técnicas ecologicamente corretas.

Essa modalidade de assentamento deve ter como norteador a com bina
ção do desenvolvimento de atividades produtivas aliadas à conservação 
desses recursos naturais; a reorientação das ocupações, tendo em vista a 
sustentabilidade das atividades produtivas; e até mesmo a recomposição 
do seu potencial de recursos naturais original. Onera/Superintendência 
Nacional de Desenvolvimento Agrário, 2000: 9)

Ressalta-se também como uma importante inovação no sentido da gestão 
do território, instituída pelo PDS, é que este é gerido por um Conselho Gestor que 
tenta promover na prática o caráter participativo de todas as instituições e orga
nizações parceiras em todos os passos da implantação do projeto desde a sua 
concepção, envolvendo sobretudo a população beneficiária. O prim eiro PDS 
implantado no Brasil foi o PDS Morena, no m unicípio de Presidente Figueiredo, 
no Estado do Amazonas. Uma região com alto potencial turístico em virtude das 
inúmeras cachoeiras que possui.

Outra conquista da compatib ilização das políticas, agora no sentido da 
incorporação da variável social às políticas ambientais, foi a publicação de uma 
Resolução do Conama -  Conselho Nacional de M eio Ambiente -  específica para 
as áreas de reforma agrária, a Resolução Conama nõ 289 de 2001. Antes, o licen
ciamento ambiental dos projetos de assentamento era normalizado pela Resolu
ção Conama n- 237 de 1997, que colocava os empreendimentos da reforma agrá
ria com o mesmo status de um empreendimento comercial qualquer, sem consi
derar a peculiaridade e a urgência social de tal política o que inviabilizava a 
regularização ambiental dessas áreas.

No tocante às políticas ambientais estaduais também houve avanços nos 
modelos de gestão territorial. Uma das mais significativas foi a implantação do 
PGAI -  Projeto de Gestão Am biental Integrada do Estado do Amazonas.

O Programa de Gestão Am biental Integrada é um conjunto  de ações, 
gerenciadas pela sociedade, voltadas à organização ambiental compar
tilhada, visando harmonizar o uso e ocupação da região com a qualidade 
do meio ambiente. O objetivo  é contribu ir para a proteção das áreas 
vulneráveis de alta biodiversidade e promover o uso sustentado dos recur
sos naturais, pelas populações tradicionais, através da Gestão Ambiental 
Integrada. O  Projeto é um dos componentes do Sub-Programa de Política 
de Recursos Naturais (SPRN), que faz parte do Programa Piloto para Pro
teção das Florestas Tropicais (PPG-7). (Ippam, 1999: 1)

Concorrendo no mesmo sentido, podemos pensar que todas essas novas 
experiências de gestão territoria l, geradas não de modo espontâneo, mas a partir 
do papel que a região passa a representar nas relações internacionais, têm ind ica
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do a possibilidade de um reencontro entre as políticas de reforma agrária e as 
políticas ambientais no estado do Amazonas. Boa parte das terras griladas, aque
las apropriadas indevidamente e registradas ilegalmente nos Cartórios, que perfa
zem uma superfície de cerca de 2,4 milhões de hectares foram repassados ao 
M inistério do Meio Ambiente para a criação de Unidades de Conservação. O u
tros tantos milhões de hectares estão em estudo para a permuta entre os M in isté
rios, com a finalidade de se criarem mais algumas "ilhas de proteção".

Conclusão
Constatamos que há mudanças de posturas institucionais com relação à 

inserção da variável ambiental, redimensionando as possibilidades de um eco- 
desenvolvimento para a região, embora as instituições envolvidas resistam em 
aceitar na prática as territorialidades produzidas no cotidiano das populações 
locais. Não existe, nem mesmo no referido projeto de assentamento Tarumã- 
M irim , localizado dentro de Manaus, próxim o a todas as instituições de pesquisa 
e universidades do estado, nenhum programa de educação ambiental que cuide 
de incorporar a participação da população, m itigando os impactos causados e 
potencializando os usos e costumes adequados e compatíveis com a sustentabiIi- 
dade. As decisões tomadas ainda incorporam m uito pouco a participação das 
populações locais na produção desses territórios. Resistem em reconhecer o po
tencial conservacionista e de uso racional dos territórios que são gerados pelas 
relações sociais e pelas práticas dos seus habitantes, e não apenas por traçados 
cartográficos.
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A participação da sociedade civil na 
elaboração e implementação de políticas 
agrarias e ambientais na Amazonia oriental 
nos anos 90

Márcia M uchagata', Manuel Amaral2, 
William de Assis", Myriam Oliveira2, 

Antonio Carlos Pereira , Roberto Prado , 
Philippe Sablayrolles4, lliana Salgado", Iran Veiga

Apesar do desmatamento na Amazônia estar ocorrendo em ritmo acele
rado, em níveis não m uito abaixo dos de meados da década de 90, quando atin
giu o seu pico (lnpe,2001), a maioria das 1 7 milhões de pessoas que vivem na 
região têm renda menor que 100 dólares por mês (Nepstad et al, 2002). As inter
venções governamentais e o suporte internacional dado a estratégias de conser
vação têm aparentemente falhado em conter os níveis crescentes de pobreza e 
degradação ambiental.

Um recente artigo publicado na revista Science reporta uma tendência 
recente de que aos 'níveis federal, estadual e local, governo e sociedade c iv il 
estão gradualmente desenvolvendo políticas, tecnologias e capacidade instituci
onal para conservar a floresta e concomitantemente promover o desenvolvimen
to econôm ico da região' (Nepstad et al, 2002). Este artigo foi recebido com gran-
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44 1603 457880 fax 44 1603 505263. m .muchagata@ uea.ac.uk. Endereço no Bra
sil: R. Jequitinhonha, 241, 09070-360 Santo André - SP fone 11 4421 8216 fax 11 
4421 6604. m .m uchagata@ uol.com .br (autora para correspondência)

2 Laboratório Sócio Agronôm ico do Tocantins, Núcleo de Estudos Integrados da 
Agricultura Familiar, Centro Agropecuário, Universidade Federal do Pará- (Lasat-Neaf/ 
CAP- UFPa) Marabá - PA, m anuel@ nautilus.com .br, w illiam @ skorp ione t.com .br, 
m am y@ skorpionet.com .br.
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de entusiasmo na mídia nacional por apresentar pela primeira vez em muitos 
anos um cenário otimista para a Amazonia, mas ao mesmo tempo íoi contestado 
por pesquisadores eminentes (por exem plo, Laurance and Fearnside, 2002). 
Nepstad e colaboradores apontam para o recente progresso na implementação 
efetiva da legislação ambiental e no planejamento do uso do solo ao nivel local 
no Mato Grosso e no Acre, onde haveria vontade política para a proteção am bi
ental e capacidade institucional para tanto. Já Laurance e Fearnside assinalam o 
desastre potencial embutido nos planos para a Am azonia dentro do programa 
Avança Brasil, para o quais está previsto um desembolso de 45 milhões de dólares 
nos próximos 7 anos, com planos que incluem novas hidrelétricas, pavimentação 
de estradas, hidrovias e outras, buscando a integração da Amazonia aos merca
dos globais (Carvalho et al, 2001).

A Amazonia é uma região imensa que abriga diversidades ecológica, soci
al e econômica inacreditáveis, e não é surpresa que diferentes sociedades regionais 
estejam lidando com conservação e desenvolvimento de maneira diferenciada. 
Enquanto em algumas regiões a sociedade civil tem sido capaz de articular suas 
preocupações com o meio ambiente, em outras não. Este artigo analisa como a 
sociedade c iv il do estado do Pará, em particular os agricultores familiares, tem 
participado da elaboração e implementação de políticas agrárias e ambientais. 
Esta análise é baseada em pesquisa conduzida em três regiões de fronteira agrí
cola no Pará: Conceição do Araguaia, Marabá e Altam ira. Cada um dessas regi
ões experimentou a implementação de políticas públicas de maneira m uito d ife
renciada desde o início da ocupação mais intensiva de Amazônia, nos anos 70.

Para realização deste trabalho, além de uma revisão da literatura exis
tente sobre políticas públicas e sua aplicação, foram entrevistadas 44 pessoas, 
entre líderes das organizações de agricultores, funcionários públicos de órgãos 
ligados ao meio ambiente e ao desenvolvimento agrário, agentes dos bancos de 
desenvolvimento e ONGs nestas três regiões, em Belém e Brasília. Os achados 
prelim inares foram também discutidos em seminários organizados nas três regi
ões com a participação destes mesmos setores da sociedade c iv il. O  resultado 
destas consultas concorda igualmente com o trabalho de Nepstad et al, de que 
existe um aumento da governância local em muitos lugares na Amazônia, mas 
também se alinha com Feanside e Laurance no sentido de confirm ar o poder do 
governo federal em induzir o desenvolvimento da região baseado em grandes 
projetos e aos quais a sociedade c iv il não tem conseguido se contrapor de manei
ra efetiva, havendo dificuldade nos níveis tanto local como nacional de realizar 
uma articulação efetiva entre políticas públicas ambientais e agrárias.

Para detalhar essa análise o artigo introduz as políticas estudadas e as 
regiões onde o estudo foi realizado. Subseqüentemente discute-se a participação 
da sociedade c iv il na implementação e elaboração dessas políticas, para em
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seguida verificar as conseqüências destes processos para a qualidade de vida dos 
agricultores familiares e para o meio ambiente desta região.

Políticas e regiões estudadas
Em meio a tantas políticas e programas, procuramos escolher algumas 

políticas chave, que têm tido um impacto importante no desenvolvimento da 
região. Assim a principal política agrária analisada foi o Pronaf - Programa Naci
onal de Fortalecimento da Agricultura Familiar. É importante ressaltar que a im 
plementação do Pronaf na região Norte tem se dado de maneira diferenciada das 
outras regiões do país. Em prim eiro lugar porque um dos mecanismos mais atuan
tes do programa, o crédito d irig ido e em condições especiais, já vinha sendo 
implementado ali dentro do Programa FNO especial, que foi mais tarde absorvi
do pelo Pronaf. Dessa forma a implantação do FNO recebeu atenção especial na 
análise das políticas agrárias. Além disso, em função da situação fundiária da 
região, onde grande parte dos agricultores familiares é considerada recém-assen- 
tada, alguns elementos do Pronaf se confundem com iniciativas executadas den
tro do programa de reforma agrária.7

Na área ambiental, a lei de crimes ambientais e o decreto que a regula
menta foram as principais políticas analisadas, já que estes são os dois principais 
documentos federais que normatizam o uso dos recursos naturais e definem as 
punições aplicáveis às infrações contra as normas ambientais. Essa lei organizou 
várias outras leis que existiam anteriormente e procurou regulamentar o que ca
racteriza o mau uso do meio ambiente em um único documento.

A maneira como as sociedades regionais e os sistemas agrários evoluíram 
se diferencia bastante entre as regiões. Localizada no extremo sul do Pará, Con
ceição do Araguaia está na transição entre o cerrado e floresta. Sua economia 
era baseada no extrativismo até os anos 60, quando a ocupação se intensificou 
com a abertura da Rodovia Belém-Brasília. A proxim idade de estradas ligando a 
região ao sul do país foi determinante para o estabelecimento de grandes projetos 
pecuários com incentivo fiscal da Sudam. A partir dos anos 80, com a contínua 
migração para a região e a falência dos grandes projetos, pequenos agricultores 
ocuparam as áreas em floresta dentro destas fazendas, num processo que envol

7 Deve-se colocar que apesar de muitos agricultores, principalm ente nas regiões de 
Marabá e Conceição do Araguaia, terem efetivamente ocupado suas áreas recente
mente, a m aioria já se encontrava produzindo em seus lotes espontaneamente ocu
pados desde os anos 80, mas só recentemente suas áreas foram designadas assenta
mentos pelo Incra e portanto passíveis de receber créd ito  e im plantação de infra- 
estrutura dentro do programa de reforma agrária.
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veu conflitos m uito violentos. Mesmo assim a pecuária continua sendo a p rinc i
pal atividade econômica da região. Existe em algumas áreas de cerrado uma 
produção importante de abacaxi e a soja foi introduzida recentemente, estimula
da a partir de iniciativas em torno da implantação da H idrovia Tocantins-Ara-
guaia.

Marabá  é uma região de fronteira, cobrindo 30 000 km e com 420 000 
habitantes. Até os anos 60 também vivia do extrativismo, mas foi totalmente 
transformada com a abertura de estradas, em particular a Transamazônica e o 
programa de colonização ao longo do seu corredor. Nos anos 80, grandes projetos 
de mineração e implantação de infraestrutura atraíram milhares de famílias. Sem 
oportunidades duradouras nestes projetos, muitas delas ocuparam castanhais, num 
processo de muitos conflitos. Isto levou a uma desconcentração fundiária e ao 
início  da consolidação de um setor fam iliar de considerável importância econô
mica. O processo de ocupação de castanhais e fazendas tem sido continuo, em
bora com altos e baixos na última década.

A ltam ira  se encontra na parte oeste do estado, e sua economia era base
ada na agricultura ribeirinha até a construção da Transamazônica. A colonização 
ofic ia l ali foi mais intensa e apoiada dos que nos outros projetos integrados de 
colonização. Em Altamira um grande número de colonos veio do sul, em geral mais 
capitalizados e com uma experiência de agricultura mais voltada ao mercado do 
que aqueles que vieram do nordeste. A região tem várias manchas de terra-roxa 
onde se desenvolvem culturas perenes como o cacau e a pimenta-do-reino.

A participação da sociedade civil na elaboração 
e implementação de políticas
Os grupos de interesse os atores institucionais ou individuais m obilizados 

no processo de formulação e implementação de políticas têm muitos membros 
em comum, mas seus interesses nas áreas ambiental e agrária são m uito diferen
tes (Tabela 1). Como será desenvolvido mais à frente, os agricultores familiares e 
suas organizações têm tido um papel pró-ativo nos processos relacionados às 
políticas agrárias, mas apenas o governo e organizações ambientalistas têm par
ticipado ativamente da formulação de políticas ambientais.

• Políticas Ambientais
Geralmente o governo federal tenta aumentar o controle ambiental após 

eventos considerados catastróficos ou de grande impacto. A imprensa nacional e 
internacional relata estes eventos; organizações ambientalistas (nacionais e in 
ternacionais) e a opinião pública pressionam o governo em contatos diretos de 
bastidores e através de campanhas (por exemplo, usando correio eletrônico). Vários 
desses eventos ocorreram na década de 1990:

- 1996: taxa recorde de desmatamento na Amazônia;
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- 1996 : d e n u n c ia  p e lo  G reen pe ace  de e x p lo ra ç ã o  ilega l de  m o g n o  no sul 

do  Para;

- 1997 : in c e n d io  d u ra d o u ro  e de grandes p ro p o rç õ e s  em  R ora im a .

Tabela 1 - Atores e interesses na form ação de políticas agrarias 
e ambientais
Atores Maiores interesses na 

área agrária
Maiores interesses na 

área ambiental
Principais estratégias

Agricultores familiares Regularização dos lotes, 
acesso a créditos e ser
viços, diversificação da 
produção

Alternativas técnico- 
econômicas que 
permitam conservar 
a floresta.
Liberdade para 
desmatar ou queimar 
sem restrições do 
governo.

Filiação a organizações 
representativas

Grandes proprietários Manutenção ampliação 
das áreas e acesso a 
créditos e subsidios

Liberdade para desmatar 
ou queimar sem 
restrições do governo.

Pressão e contato junto 
a politicos locais e 
regionais

Madeireiros Expansão da fronteira 
para continuar a 
exploração madeireira

Liberdade para explorar 
recursos florestais sem 
restrições ou exigências 
legais

Pressão e contato junto a 
políticos locais e 
regionais.
Incentivo e apoio 
econômico na ocupação 
de novas áreas

Politicos locais 
(prefeitos, vereadores)

Aumento da infraestrutura 
e acesso a serviços, 
aumento da produção

Sem maiores 
preocupações com 
conservação ou 
zoneamento

Pressão e contato junto a 
politicos regionais e 
nacionais.
Contatos com órgãos do 
governo
Apoio à criação de novas 
associações

Políticos regionais- 
nacionais (deputados, 
senadores)

Aumento da infraestrutura 
e acesso a serviços, 
aumento da produção

Bancada ruralista- 
diminuição das restrições 
legais para para utilização 
de recursos naturais. 
Bancada de esquerda e 
ambientalistas - aumento 
da fiscalização e controle 
sobre o uso dos recursos 
naturais, incentivos 
verdes' aos produtores, 
apoios criação de áreas 
protegidas.

Proposição e apoio a leis 
e medidas no congresso 
e no executivo em apoio 
aos seus interesses. 
Articulação com setores 
da sociedade civil com 
qual têm afinidade. 
Mobilização dos meios de 
comunicação de massa

Organizações de 
agricultores

Regularização dos lotes, 
acesso a créditos e 
serviços, diversificação da 
produção

Alternativas técnico- 
económicas que 
permitam conservar a 
floresta.
Controle de uso de 
recursos, principalmente 
para os grandes 
proprietários

Articulação com ONGs 
locais, regionais e 
municipais.
Organização de 
manifestações e 
ocupações.
Pressão junto a órgãos do 
governo

ONGs desenvolvimento 
rural/sustentável

Regularização dos lotes, 
acesso a créditos e 
serviços, diversificação 
da produção

Alternativas técnico- 
económicas que 
permitam conservar a 
floresta. Controle de uso 
de recursos para todos os 
usuários deles.

Implementação de 
projetos de 
desenvolvimento 
sustentável.
Apoio e articulação com 
organizações de 
agricultores.
Contatos com órgãos 
do governo
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Atores Maiores interesses na 
área agrária

Maiores interesses na 
área ambiental

Principais estratégias

ONGs ambientalistas 
regionais e nacionais

Regularização fundiária, 
delimitando com maior 
clareza áreas para 
agricultura e preservação

Aumento e maior rigor na 
aplicação de legislação 
relativa a controle do uso 
de recursos naturais, 
apoio a criação de áreas 
protegidas, projetos de 
apoio a conservação de 
flora e fauna, criação de 
incentivos ‘verdes’ para 
os produtores rurais

Pressão junto ao governo 
e políticos nacionais. 
Articulação com org. 
ambientalistas nacionais 
e internacionais. 
Realização de 
campanhas e mobilização 
da mídia em torno de 
questões ambientalistas. 
Apoio a projetos de 
conservação.

MEAD-Incra Realizar regularização 
fundiária, diminuindo 
número de conflitos e 
ocupação, consolidação 
das áreas de 
assentamento

Até recentemente sem 
preocupações maiores. 
Recentemente tem 
interesse em minimizar os 
impactos da reforma 
agrária sobre o meio 
ambiente através da 
criação de novos modelos 
de assentamento.

Negociação com os 
movimentos sociais, 
busca de apoio a políticas 
planejadas ou em 
andamento junto aos 
governos estaduais e 
politicos regionais- 
nacionais.

MM A- IBAMA Sem preocupação direta Implementar a legislação 
sobre uso dos recursos 
naturais.

??

Bancos estatais Financiar a produção 
agrícola, desde que seja 
rentável e que os 
agricultores não fiquem 
inadimplentes

Nenhuma Atender apenas o mínimo 
determinado pelo poder 
executido. Procurar obter 
garantias e adoção de 
estratégias bancárias que 
permitam minimizar 
perdas com empréstimos.

Académicos Em função da temática 
com a qual trabalham, 
têm interesses comuns 
aos das ONGs .

..

Articulação com 
movimentos sociais e 
ONGs. Realização de 
estudos que possam 
influenciar o aparato 
estatal na adoção de 
certas medidas.

O Governo Federal tem tomado as seguintes medidas nos últimos cinco 
anos em reação a eventos drásticos de degradação ambiental:

- 1996: o Presidente da República edita Medida Provisória reduzindo de 
50% para 20% a proporção da propriedade rural na Amazônia que pode 
ser desmatada;

- 1996: o Presidente assina Decreto suspendendo novas autorizações para 
exploração de virola e mogno;

- 1997: o Congresso aprova e o Presidente sanciona a Lei de Crimes Am
bientais;
- 1998: o Presidente assina Decreto regulamentando a dita lei;
- 1999: o M inistro do Meio Ambiente suspende a emissão de autorização 
de desmatamentos por 120 dias;
- 1996 a 2001: campanhas e operações anuais de fiscalização (Operação 
Macauã, Operação Amazônia, Amazônia Fique Legal).
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Muitas vezes as medidas são drásticas, buscando mostrar a atuação deci
dida -  por exemplo, a redução do direito de desmatamento de 50% para 20% na 
Amazônia e proibição por 120 dias da emissão de licenças de desmatamento. As 
campanhas de fiscalização também foram iniciadas como eventos cinematográfi
cos com presença de policiais armados e helicópteros. A partir de 1999, entretanto, 
as campanhas têm se tornado mais sistemáticas e com presença de novos técnicos.

Geralmente as medidas de controle são seguidas de reações de certas 
lideranças regionais e locais. Comumente, parlamentares (estaduais e federais), 
governadores, prefeitos, sindicatos de empresários (rurais e madeireiros) recla
mam, argumentando que o controle ambiental vai causar desemprego e impedir 
o desenvolvimento regional. No caso de medidas que atingem os madeireiros 
mais diretamente, os empresários têm cooptado os sindicatos de trabalhadores na 
indústria madeireira, prefeitos e vereadores para protestar. Isso aconteceu no caso 
da proib ição de autorizações para exploração de mogno e virola.

A reação dos pequenos produtores rurais tem sido relativamente menor 
do que a dos grandes proprietários. Porém, algumas medidas de controle mais 
drásticas nos últimos anos têm levado as lideranças ligadas aos pequenos produtores 
a aumentarem sua participação no debate sobre controle ambiental. A participação 
destas lideranças parece seguir duas linhas principais de argumentação:

- Obter exceções para os pequenos produtores. Fetagri, parlamentares e 
outras lideranças têm negociado para que as normas de controle sejam 
menos rígidas para os pequenos produtores. Por exemplo, eles pressiona
ram o M inistério do M eio Ambiente para revogar a proib ição de emissão 
de autorização de desmatamentos em 1999. Em decorrência destas pres
sões, o M M A editou uma instrução normativa facilitando a emissão de 
licenças de desmatamento para pequenas propriedades.
- Conseguir apoio para modelos de uso do solo de baixo impacto. Lide
ranças têm buscado apoio para medidas que permitam reduzir os impac
tos ambientais negativos dos atuais modelos uso do solo. Por exemplo, a 
Fetagri com apoio de ONGs está elaborando uma proposta de crédito 
agrícola que inclua a valorização dos serviços ambientais. Esse crédito, 
Proambiente, seria oferecido pelo governo federal através do FNO, e os 
agricultores teriam desconto no pagamento do crédito por adotar medi
das que evitassem degradação ambiental. Essa proposta está sendo nego
ciada com o Banco da Amazônia e M in istério  da Integração Nacional.

• A Formação das Políticas Agrárias 
Pronaf
A importância do embate entre diferentes atores para a formulação das 

políticas é bastante clara no caso das políticas agrárias, existindo visões diferen
tes sobre quem são os atores com maior peso no caso da elaboração do Pronaf. Os
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interesses dos trabalhadores rurais interagem com uma política neo-liberal do 
governo de d im inu ição do papel do estado na economia. Para uns o programa 
representa uma mudança positiva considerável, até mesmo um novo modelo que 
coloca a agricultura fam iliar como protagonista do desenvolvimento econôm ico 
(Silva, 1999); enquanto que para outros o Pronaf nada mais é do que o resultado 
da subordinação do governo F. H. Cardoso às determinações do FMI e do Banco 
M undial, o enquadramento da política agrária brasileira nos princípios do livre 
mercado (Vilela, 1997; Lopes, 200). Independentemente destas interpretações o 
fato é que, nas regiões estudadas, tanto os agricultores familiares quanto suas 
organizações têm interagido fortemente com esse programa governamental.

Pesquisadores que trabalham com a questão rural tiveram um papel im 
portante na elaboração das políticas que norteiam o Pronaf, assim como os técn i
cos do M inistério da Agricultura e do M inistério do Desenvolvimento Agrário.

A pressão dos trabalhadores rurais tem sido a principal responsável pela 
aceleração do Programa de Reforma Agrária do governo federal. Um exemplo 
claro é a criação do então M inistério Extraordinário da Reforma Agrária em 1997, 
logo após o massacre dos Sem-terra em Eldorado do Carajás. Em 1998 o Pronaf 
passou para o MDA, incorporou novos mecanismos e adaptou suas linhas de cré
d ito  para atender d iferentem ente agricu ltores fam ilia res já estabelecidos e 
beneficiários da Reforma Agrária. No caso do Pará, como as demandas de Refor
ma Agrária são muito intensas, o programa concentrou sua atuação basicamente 
no crédito agrícola e melhoramento de infra-estrutura em projetos de assenta
mento, mas ainda não está implantado em todos os m unicípios do estado.

Os conselhos municipais previstos pelo programa ainda funcionam pre
cariamente na maioria dos municípios das três regiões estudadas e são em geral 
controlados pelos prefeitos locais, como é o caso de M edicilândia ou Itupiranga.

FNO-especial

Através do M ovim ento pela Sobrevivência da Transamazônica (MPST), o 
sindicalismo da região de Altam ira, com boas relações com o sindicalismo naci
onal e aliados no Congresso, conseguiu levar a cabo uma negociação para 
direcionar parte significativa do FNO a um programa de crédito para pequenos 
produtores (programa FNO Especial) em toda a Amazônia.

Os Fundos Constitucionais, criados pela Constituição de 1988, tinham 
até então aplicação restrita a setores não agrícolas e a grandes produtores. O 
FNO Especial teve a sua primeira aplicação no m unicípio  de M edicilândia. A 
Fetagri, através da m obilização em torno dos "gritos da terra" tem tido um papel 
importante na evolução do FNO-especial. Apesar do Basa ter um papel significante 
na definição de montantes, dos critérios de elaboração de projetos e dos módulos 
a serem financiados, os trabalhadores têm tido muita influência em várias dessas 
definições. Por exemplo, a assistência técnica não tem um papel tão atuante 
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durante as discussões de definição dos pacotes técnicos. O papel dela fica muito 
mais evidente na implementação do programa; sendo inclusive uma das críticas 
colocadas pelas organizações.

A fraqueza do ator técnico no programa é resultado da falta de meios 
(recursos humanos, orçamento, competência técnica) das instituições de assis
tência técnica ou da sua marginalização pelos outros atores. A relação 1 técnico 
para 100 famílias beneficiadas não deixa objetivamente muito tempo para fazer 
mais do que simplesmente preencher formulários de projetos definidos a partir de 
visitas e dados superficiais. É importante observar que essa situação, por sua vez, 
está na origem de vários impasses: rigidez da lista de bens financiados, d ificu lda 
de de inc lu ir critérios técnicos mais próximos da realidade regional e de gestão 
na seleção dos beneficiários, falta de assistência técnica na implementação do 
projeto, na capacitação do agricultor para o crédito etc.

Dentro de cada associação os critérios para escolha dos beneficiários 
finais variam, mas podem inclu ir: que sejam sócias do STR, que sejam atuantes 
na organização da comunidade, tenham bom acesso ao seu lote, tenham "mais 
necessidades" e que sejam idôneas. Além desses, utilizam  alguns critérios do 
Basa como: que sejam donas do lote (com declaração do STR) e que não tenham 
obtido alguns outros créditos antes.

É importante ressaltar que, além dos momentos do Grito, não existe um 
fórum institucional organizado que se reúna regularmente para discussão do pro
grama de crédito, isto é, as coisas são conseguidas no 'g rito ' mesmo. Em Marabá, 
houve uma tentativa de criação de um fórum regional para discussão das po líti
cas ligadas à reforma agrária, o fórum agrário do sul e sudeste do Pará. Na práti
ca, o fórum não funcionou, em parte pela d ificu ldade de negociação entre os 
atores e, em parte , pela  fo rm a de negoc iação , onde a pauta já v inha  
preestabelecida para que fosse referendada no fórum.

• Participação na elaboração e im plem entação de políticas 
nas três regiões estudadas
Do exposto acima a propósito da formulação e implantação de algumas 

políticas públicas, destacam-se três grandes observações de ordem geral:
(a) uma diferença considerável entre as três regiões estudadas (e mais 
especificamente entre o Sul/Sudeste do Pará e a Região da Transamazô- 
nica) no que diz respeito à ênfase em determinadas políticas e no proces
so de sua implementação, mas em geral com problemas de articulação 
horizontal (entre os diferentes atores regionais) e vertical (entre os atores 
situados nos níveis regional, estadual e nacional).
(b) um posicionamento dos agricultores familiares e suas organizações 
que apresentam sensíveis diferenças no que diz respeito às políticas agrá
rias e ambientais. Enquanto as primeiras surgem em função da pressão
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desses grupos, os quais são ativos participantes na sua implementação, as 
últimas parecem ser formuladas e implementadas (quando o são) em um 
contexto de relativa indiferença por parte dos mesmos, apesar de haver 
recentemente indicações de mudança nessa postura;
(c) uma fraca reflexão generalizada e articulada sobre as transformações 
ocasionadas por uma década de políticas ativas do governo federal vo lta 
das à agricultura fam iliar das regiões estudadas.

• Diferenças entre regiões e dificuldades de articulação 
horizontal e vertical
Por razões ligadas ao processo de colonização da região de A ltam ira e 

sobretudo às condições de acesso à terra e a financiamentos por partes dos agri
cultores, esta desenvolveu interesses e posturas específicas em relação à política 
agrária. A relativa pouca importância dos projetos de assentamento estabeleci
dos em áreas de ocupação levou a uma maior ênfase no FNO especial (o qual foi 
uma conquista local) do que no Pronaf, a qual por sua vez leva a atores (ausência 
do Incra, importância maior do Basa) e níveis de discussão diferentes: no caso do 
FNO especial, as decisões do Basa são tomadas principalm ente em Belém, e no 
caso do Pronaf e do Incra ocorrem a nível regional (Marabá) e sobretudo nacional 
(Brasília). No prim eiro caso (o FNO especial), as instâncias estaduais das organi
zações dos agricultores (a Fetagri estadual) assumem uma importância maior do 
que no caso do Pronaf.

Essas diferenças acompanham-se de outras ligadas às relações entre ato
res locais e, particularmente, entre as organizações de agricultores e os organis
mos governamentais. Pudemos verificar que na região de Altam ira há um diálogo 
mais fácil entre os diferentes setores da sociedade; é lá também que o MSTR 
apresenta-se mais homogêneo nas negociações com outros atores. Das três regi
ões estudadas parece ser a região de Conceição do Araguaia a que apresenta 
uma maior segmentação político-ideológica dentro do MSTR, e a que tem tido 
mais d ificuldade de conseguir realizar uma articulação entre os diferentes atores 
locais. Por outro lado, em Marabá, além das organizações do sistema Contag e as 
Centrais de Associações, também está presente o MST.

Assim, principalm ente em Marabá e Conceição do Araguaia, existem 
ainda poucos fora onde os vários atores possam negociar a aplicação das p o líti
cas, mas mesmo quando existem há pouca confiança nesses espaços. Alguns 
atores, principalmente organismos governamentais, têm receio de que a c r ia 
ção de espaços mais estáveis de negociação leve a uma perda de seu poder 
de decisão, enquanto algumas lideranças dos agricu ltores acham que, por 
problemas de pouca representação dos agricultores ou Vícios de origem ' destes 
espaços, o movimento social tem pouco a alcançar com uma participação mais 
engajada.

98



Também se verifica que poucas alianças, mesmo que temporárias, são 
formadas entre diferentes atores para alcançar objetivos comuns. Os interesses 
ainda são muito antagônicos (ou a percepção que se tem deles), e por isso as 
ações comuns são dificultadas. Uma exceção é a associação entre Fetagri regio
nal e M S I em Marabá, em algumas negociações com o Incra, mas mesmo essa 
tem duração e efeito limitados.

A questão que se coloca aqui é a de um equilíb rio  entre o "embate" e a 
negociação. Uma boa parte das organizações do MSTR surgiu do embate, e foi 
através deste que elas tiveram suas principais vitórias. Por um lado, o caso de 
Altam ira mostra que uma postura mais próxima da negociação é possível e viá
vel. No entanto, uma "ro tin ização" do processo de negociação pode levar ao 
risco de uma "burocratização" das organizações e a um afastamento da base.

Finalmente, quando falamos de atores locais, é importante ressaltar que 
há em geral pouca participação dos poderes m unicipais na discussão das p o líti
cas agrárias e ambientais. Essa situação é preocupante na medida em que o 
governo federal segue uma linha de descentralização, e o Pronaf prevê a existên
cia de Conselhos M unicipais de Desenvolvimento Rural Sustentável, os quais, 
como foi d ito  acima, ainda apresentam sérios problemas de funcionamento. O 
nível m unicipal parece ser o espaço onde o choque de forças é maior e onde os 
espaços de discussão têm mais d ificu ldade em se estabelecer no longo prazo.

A estas dificuldades de articulação horizontal (regional), somam-se outras 
chamadas aqui de verticais, entre os atores em diferentes níveis (regional, estadual, 
nacional), as quais também apresentam diferenças entre as regiões estudadas.

Por um lado as articulações regional-estadual em torno do FNO especial 
na Região da Transamazônica ocorrem de maneira relativamente clara e intensa. 
Por outro lado, no que diz respeito ao Pronaf no Sul e Sudeste do Pará, as p rinc i
pais decisões são tomadas em Brasília, sem participação dos diferentes atores na 
definição de pontos como montantes, legislação/regras, índices e modelos técni
cos. Apesar da influência da pressão política do movimento social na criação da 
política, isto não se traduz necessariamente em uma formulação conjunta da po líti
ca. Existem espaços que se abrem para uma maior participação como, por exemplo, 
as câmaras do Conselho Nacional de Desenvolvimento Rural Sustentável (discutin
do, por exemplo, mudanças na assistência técnica e extensão rural), mas eles ainda 
esbarram em outros problemas, como a dificuldade da representação regional do 
Movimento Social em transmitir seus interesses e preocupações para as instâncias 
estaduais e nacionais. A Fetagri tem algumas dificuldades em se articular com a 
Contag. O M S I é a exceção, já que sua organização permite um contato mais 
rápido entre os diferentes níveis de representação. Essa d ificu ldade de "d iá logo 
vertica l" reproduz-se dentro das instituições federais nas relações entre a sede em 
Brasília e a representação regional (ex. do Incra, mas também Ibama).
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Finalmente, com algumas exceções, há pouca participação dos repre
sentantes políticos regionais no Congresso Nacional e na Assembléia Estadual 
nas discussões em torno das políticas agrárias e ambientais. Os atores regionais, 
particularmente no Sul e Sudeste do Pará, fazem pouca pressão ou têm pouco 
contato com seus representantes no Legislativo.

Os problemas de articulação horizontal e vertical levam a uma séria 
d ificu ldade de participação na elaboração e implementação das políticas estu
dadas. Essa d ificuldade contribu i para e é reforçada por uma grande instabilidade  
na execução das ditas políticas  (como por exemplo, na definição da assistência 
técnica e extensão rural), que mudam com freqüência e sem discussão. Esta 
situação torna bastante d ifíc il um maior conhecimento e avaliação das políticas 
por parte dos agricultores da base.

Falta de articulação entre as políticas agrárias 
e ambientais
Não somente o poder público, mas todos os atores envolvidos têm d if ic u l

dade em pensar as duas políticas conjuntamente. Apesar de muitos setores da 
sociedade já terem assimilado a necessidade de incorporar as preocupações am
bientais nas políticas públicas, esta ainda está muito ao nível da legislação e do 
discurso, com poucas ações práticas.

Por um lado o governo federal se protege das críticas criando peças de 
legislação ambiental "modernas" e preservacionistas, mas em boa medida des
coladas da realidade política, econômica e social das regiões onde elas devem 
se aplicar, assim como dos recursos financeiros, materiais e humanos que o pró
prio governo dispõe para aplicá-las. Por outro lado, os agricultores e suas organi
zações engajam-se fortemente no debate sobre a política agrária, mas abstêm-se 
da discussão sobre a legislação ambiental (trabalhada por outros setores do gover
no, em geral com pouco contato com os setores responsáveis pela política agrá
ria), a não ser por um apoio global à "agenda ambientalista", aparentemente sem 
se preocupar com as conseqüências que essa legislação pode ter sobre suas vidas. 
Essa situação começa a mudar na medida em que os agricultores percebem que 
normas ambientais, como o condicionamento do crédito ao respeito da reserva 
legal para a Amazônia de 80% da área da propriedade ameaçam colocá-los, na 
sua grande maioria, na ilegalidade, além de colocar em risco seu modo de vida. 
Quanto ao poder público, os diferentes setores do governo também começam a 
buscar uma certa articulação entre as políticas pelas quais são responsáveis. O 
caminho a percorrer nos dois casos ainda é longo.

A participação dos agricultores nesse debate é essencial para a criação 
de uma política ambiental de uma certa maneira 'em butida ' na política agrária, 
reconhecendo que o seu foco não pode ser exclusivamente a preservação da
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floresta, e colaborando para que as políticas agrárias (inclu indo a política de 
extensão rural e de pesquisa agropecuária) promovam verdadeiramente alternati
vas visando uma agricultura fam iliar sustentável nas áreas de fronteira agrária da 
Amazônia Oriental. Somente assim a política ambiental poderia deixar sua ênfa
se fiscalizadora e obter mais sucesso.

A maioria dos atores nas regiões estudadas, tanto do movimento social 
como dos organismos governamentais, acaba executando a política vinda do 
governo federal sem ter tempo para refletir sobre o que está sendo feito. Trata-se 
simplesmente de dar terra e crédito ao maior número de famílias possível? O 
sentimento de estar sendo 'atropelado' pelo volume e rapidez dos acontecimen
tos é bastante comum entre os entrevistados, apesar da satisfação em colaborar 
com o fluxo de recursos para uma população carente e até então praticamente 
abandonada pelos poderes públicos.

Conclusão
Apesar de talvez ainda ser cedo para uma avaliação desta década de 

grandes mudanças, é importante criar uma reflexão organizada e sistemática 
sobre essas mudanças, sobre para qual direção elas levam as regiões estudadas. 
Por exemplo, o movimento sindical recebe bem o fato de que agora existem mais 
recursos disponíveis para os agricultores familiares, mas não analisa em detalhes 
a adoção de um m odelo que está levando um número considerável de agriculto
res ao endividamento, assim como a uma evolução dos estabelecimentos agríco
las que talvez não seja interessante para esses agricultores. Por um lado o end iv i
damento não é somente uma questão financeira, mas pode também representar 
um obstáculo em um processo de aprendizagem por parte de um bom número 
desses agricultores das relações com o mercado e com o poder público. Proble
mas nessa aprendizagem podem significar bem mais do que a perda de um certo 
montante de recursos.

Por outro lado, um bom número dos atores entrevistados considera que os 
recursos canalizados para a agricultura fam iliar das regiões estudadas estão refor
çando tendências existentes de desmatamento e expansão da pecuária de corte 
extensiva. A Figura 1 (veja na página seguinte) resume esquemáticamente estes 
impactos, uma vez que não há espaço aqui para discorrer sobre eles.

Os impactos negativos da aplicação da política agrária levantam a ques
tão sobre o que fazer com esses recursos e sobre a mudança nos sistemas técnicos 
atuais. Nessa questão o debate sobre novos modelos de assistência técnica e 
extensão rural ocupa um papel central. Sobretudo, a reflexão sobre a mudança 
dos sistemas técnicos da agricultura fam iliar nas regiões estudadas não tem incor
porado uma discussão sobre o papel e as mudanças necessárias no aparato insti
tucional de pesquisa e ensino agropecuário. Com algumas exceções ele ainda
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Figura 1 - Impacto das políticas estudadas
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continua voltado a um modelo de progresso tecnológico que já mostrou seus 
limites na Região Amazônica, e d ific ilm ente pode ser redirecionado do dia para 
a noite para um outro púb lico  e para outros objetivos de mudança.

Os recursos trazidos pela política agrária têm ocasionado mudanças de 
cunho social e político  que devem ser consideradas, pois atuam na própria base 
de sustentação dos atores regionais envolvidos nessa política. A m ultip licação de 
associações a nível local (muitas delas formadas com o intuito principal de ter 
acesso a recursos púb licos) e o aparecim ento de diferentes organizações 
reagrupando essas associações (não mais somente os sindicatos de trabalhadores 
rurais, mas o MST e as Centrais de Associações) marcam ao mesmo tempo um 
reforço e uma fragmentação das organizações de agricultores a nível regional. As 
reações dos diferentes atores (como a substituição das delegacias sindicais por 
associações) têm se dado mais no sentido de tentar alcançar uma dinâmica em 
curso do que de antecipá-la. O que essas mudanças im plicam  em termos de 
capacidade de m obilização e qualidade de representação? No que elas afetam a 
maneira e a eficácia com a qual os agricultores fam iliares fazem valer seus 
interesses nas negociações em torno das políticas públicas?

Verifica-se que a sociedade regional e seus diferentes atores estão mais 
preocupados e ativos em relação à questão agrária do que com a questão am bi
ental. Como pode ser visto na Tabela 1 (veja pág. 93), que analisa participação 
dos atores, constata-se que os atores mais ativos na formulação ou mesmo na 
reação a mudanças nas políticas ambientais se encontram articulados e atuando 
ao nível nacional. Os usuários dos recursos naturais, principalm ente os agricu lto
res familiares, praticamente não têm participação nas decisões sobre como e o 
que deve ser conservado dentro dos seus estabelecimentos. Já o seu peso tem sido 
significativo na determinação dos rumos das políticas agrárias, apesar de ainda 
serem necessários também muitos avanços nesse campo.

Portanto, verifica-se que há de fato um aum ento da partic ipação  da 
sociedade c iv il no desenvolvimento de políticas, isto é, realmente se assiste a 
emergência de governância nestas regiões de fronteira. No entanto, isto ainda 
não se traduz iu  em m ecanismos que tornem  o uso do solo mais sustentável 
nestas regiões. Apesar da sociedade estar m ob ilizada  e reconhecer a im por
tância de im p lan ta r programas ligando conservação ao desenvo lv im ento , a 
demanda para tais medidas ainda é fraca. Ao contrário, o que tem havido é em 
muitos casos uma reação negativa de tentativas do governo em aplicar as leis 
ambientais.

Além disso, mesmo com a existência de legislação e programas de go
verno buscando a descentralização administrativa, e apesar do fato dos m un ic íp i
os estarem situados na linha de frente dos problemas, na prática eles ainda estão 
colocados em ú ltim o lugar no processo de tomada de decisão dentro da adm inis

103



tração pública (Ferreira, 2001). No momento, a participação dos atores locais nos 
conselhos municipais ainda é incipiente, e funcionários do Incra e outros órgãos 
ligados ao desenvolvimento rural declaram que o poder de decisão de seus pares 
em Brasília é incomparável ao deles. Ao mesmo tempo em que o governo federal 
tem sido incapaz de aplicar a legislação ambiental, está implementando grandes 
projetos, como a H idrovia Tocantins Araguaia, que vai contribu ir para a expansão 
de soja na região, ou o Complexo H idrelétrico do Xingu, na região de Altam ira, 
que deve expulsar de seu território  pelo menos 32 grupos indígenas. As socieda
des civis regionais estão divididas em relação a esses programas do governo e 
não têm tido poder para se contrapor a esses planos.

As políticas de desenvolvimento rural —  reforma agrária, crédito —  de
verão aperfeiçoar os mecanismos de gestão ambiental para terem um apoio am
plo e duradouro da sociedade e para tanto elas também precisam contar com 
maior participação da sociedade na sua implementação. Tanto o m ovim ento so
cial como outros atores, como os funcionários de órgãos públicos, ONGs e pes
quisadores deveriam se preocupar em encontrar formas para ultrapassar entraves 
como a pouca articulação de Brasília com as regiões, e para organizar fóruns 
onde atores locais possam ter uma participação mais efetiva na elaboração e 
implementação de políticas.
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Reforma Agrária e Agricultura Familiar 
como base para o desenvolvimento rural 
Sustentobilidade e qualidade de vida

Clea Anice Porto

"Depende de nós 
se esse mundo ainda tem je ito  

apesar do que o homem tem feito 
se a vida sobreviverá" 

Ivan Lins

Ao longo dos últimos anos, o M ovim ento Sindical de Trabalhadores e 
Trabalhadoras Rurais - MSTR, vem aperfeiçoando suas proposições e ações em 
torno da construção e implementação de um Projeto A lternativo de Desenvolvi
mento Rural Sustentável. Esta proposta se contrapõe aos padrões dos sucessivos 
modelos de desenvolvimento rural implementados no Brasil, em que o enfoque 
econôm ico-financeiro sempre se sobrepôs à dimensão socioambiental, além de 
não considerar os aspectos culturais da população.

As propostas de desenvolvimento rural até aqui implantadas, embasadas 
na preservação do latifúndio e na produção de monoculturas para exportação, 
fizeram aprofundar a exclusão social, o desemprego, a concentração da terra e 
da renda, sendo responsáveis, também, pela v io lência no campo e pela alta 
degradação ambiental. Além disso, se revelaram incapazes de apoiar a supera
ção da fome e da miséria no País.

Como alternativa, o MSTR propõe a construção de um desenvolvimento 
rural sustentável, cu jo  p ila r central seja a agricu ltura fam iliar, assentada na 
agroecologia e na preservação e equ ilíb rio  dos ecossistemas. O elemento funda
mental para a construção desta proposta é a realização de uma ampla e massiva 
reforma agrária, não apenas como mecanismo d istributivo de terras, mas como 
medida eficaz para promover a ampliação, valorização e o fortalecim ento da 
agricultura familiar.

Para tanto, a realização da reforma agrária pressupõe a combinação de 
diferentes fatores, aliando o acesso à terra, ao crédito, à infra-estrutura social e 
produtiva, investimentos em pesquisa, níveis de educação e formação profissio-

1 Advogada, assessora de Política Agrária da Confederação Nacional dos Trabalhado

res na Agricu ltu ra - Contag.
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nal, planejamento, condições de comercialização, mercados acessíveis e solidá
rios, moradias adequadas e acesso ao lazer. Para isso, são necessárias assistência 
técnica pública e de qualidade, amparadas por pesquisas sobre tecnologias de 
produção não agressivas ao meio ambiente e adaptadas à agricultura familiar, 
que garantam o crescimento equilibrado, diversificado, adaptado aos diversos 
ecossistemas e às condições sociais de produção.

É importante destacar que a noção de desenvolvimento sustentável aqui 
proposta não diz respeito apenas à capacidade de acesso ou de d isponib ilidade 
de recursos econômicos ou sociais. Como bem acentua Nelson G iordano Delga
do, "de um modo mais complexo, o desenvolvimento local deve ser encarado 
como um processo que requer a criação das condições para que as comunidades 
tenham acesso, isto sim, a pelo menos cinco tipos de "ativos de cap ita l":2

- o produtivo, que se refere aos equipamentos e às condições necessárias 
à realização da atividade produtiva propriamente dita;
- o humano, que diz respeito à educação, aos saberes acumulados, esto
cados e transmitidos nas comunidades, e à sua dignidade existencial;
- o natural, relativo aos recursos naturais existentes;
- o po lítico , referente à capacidade de organização, de exercício da c i
dadania e de representação política e
- o social, que diz respeito à existência de normas de confiança e de 
reciprocidade entre os membros de uma comunidade e à criação de la
ços e de redes de coesão e de solidariedade dentro dela".3
A opção de ter a agricultura fam iliar como base para a construção do 

desenvolvimento rural sustentável, se justifica plenamente pelas condições favo
ráveis que esta dispõe de ser a grande fomentadora da interiorização do desen
volvimento. Alternativa que, além de possibilitar maior inclusão social, p rodu ti
va e política às populações locais, certamente faria desafogar os grandes centros 
urbanos e, com isso, atacar grandes dilemas da sociedade industrial moderna, 
como a violência e o desemprego em massa.

Neste sentido, existem várias afirmações, quanto ao papel positivo da 
agricultura na geração de empregos e ocupações produtivas no Brasil. Como 
exemplo, podemos citar Celso Furtado, dizendo que "de 1990 para cá a agricul-

O autor aponta em nota que esta term inologia é emprestada cJa econom ia, por 
trazer o sentido de bens, recursos e capacidades que as com unidades possam ter 
(acumular) e dispor ao longo do tempo. São "ativos " não meramente produtivos ou 
econômicos, necessários à v iab ilização dos processos de desenvolvim ento local, 
com unitário, territoria l, regional.

DELGADO, Nelson G iordano. "Desenvolvimento Local e extensão rural e pesqueira: 
reflexões metodológicas", Estudos Sociedade e Agricultura, n916, abril 2001, p.62-73.
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tura criou 4 milhões de empregos, o que é extraordinário, mesmo sendo de subsis
tencia. O setor urbano deixou de criar empregos. Quer crise maior do que essa? 
Só que em nosso país temos um milagre: a terra. Há hoje no mundo algum país 
que crie empregos na agricultura?".4

Lembra ainda Romeiro (1994), que o setor agrícola "... é o único em que 
a geração de empregos por unidade de capital investido apresenta certa fle x ib ili
dade, podendo absorver relativamente mais mão-de-obra sem queda na produti
vidade do trabalho e na qualidade do produto, através da intensificação do uso da 
terra".5

E apesar de enfrentar inúmeras dificuldades advindas da falta de priorização 
em investimentos e políticas públicas, a agricultura fam iliar é capaz de gerar 
empregos e produzir alimentos a menor custo e, potencialmente, com menores 
danos ambientais que a agricultura patronal. As propriedades familiares, que re
presentam 85,2% do total de estabelecimentos rurais no Brasil, ou 4,1 39 milhões 
de unidades produtivas, respondem por 77% dos postos de trabalho no campo e 
geram, em média, 1 36% de renda por hectare a mais que a agricultura patronal. 
Embora seja maior em número de estabelecimentos que a agricultura patronal, a 
agricultura fam iliar ocupa apenas 30% do total das terras agricultáveis e, mesmo 
assim, sua produção corresponde a 37,9% do Valor Bruto da Produção(VBC), o 
que significa 51% do total da renda agropecuária nacional, conforme dados da 
FAO.

Outra grande vantagem em centrar o desenvolvimento rural na agricultu
ra familiar, está voltada para a segurança alimentar, uma vez que esta é a grande 
produtora de alimentos. Os estabelecimentos agropecuários com menos de cem 
hectares, cujas áreas somadas correspondem a 21% do total dos estabelecimen
tos existentes no Brasil, respondem por 87% da produção de mandioca, 79% do 
feijão, 69% do m ilho, 46% da soja, 37% do arroz e 26% do rebanho bovino.

Além destas vantagens, as formas de produção desenvolvidas pela agri
cultura fam iliar oferecem menos danos ao meio ambiente do que aquelas desem
penhadas pela agricultura patronal. Isto porque, diferentemente do que na grande 
propriedade, nessas unidades a natureza é fonte de sobrevivência e dela depende 
a própria sustentação produtiva da propriedade. A agricultura fam iliar se apoia 
muito mais na estratégia de convivência com o meio ambiente, do que na sua 
redução ou correção. As práticas naturais e os sistemas diversificados de produ
ção, a utilização de energias alternativas e de insumos internos, dentre outros

4 FURTADO, Celso. Revista Veja, 08/01/1997, Ed.Abril, p.9.

5 ROMEIRO, A.R. Renda e emprego: a v iab ilidade e o sentido da reforma agrária. 
ln.:LEITE, S. (org.) et al. Reforma agrária: produção, emprego e renda: o re latório da 
FAO em debate. Rio de Janeiro: Vozes, Ibase, FAO, 1994.
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elementos ambientalmente mais favoráveis, são exigências que oferecem maior 
viab ilidade econômica aos empreendimentos familiares e m elhor qualidade de 
vida e trabalho às famílias envolvidas.

Infelizmente, muitos agricultores e agricultoras familiares, que tiveram 
seus valores tradicionais vistos como um em pecilho à "m odernização", foram 
obrigados a u tilizar novas tecnologias e formas de produção, numa tentativa de 
se tornarem competitivos frente às exigências produtivas da "revolução verde". 
Entretanto, geralmente os resultados foram desastrosos para a sua sustentabilida- 
de e para o desenvolvimento da propriedade, o que se revela, por exemplo, no 
alto nível de endividamento e na perda das propriedades por muitos agricultores 
e agricultoras familiares.

M uito  mais do que agricultura familiar, os padrões de produção dos gran
des latifúndios exigem obediência à lógica capitalista, na qual é o valor econô
mico que dá sentido à natureza. Neste padrão de agricultura, a natureza é um 
ônus para a produção e, portanto, precisa ser dominada, explorada e manipulada 
para tornar "produtivo" o imóvel rural. Como conseqüência, grandes extensões 
de terra foram desmatadas para prom over a m onocu ltu ra , causando sério 
desequilíbrio no ambiente, provocando o aparecimento de pragas e doenças, 
além do esgotamento acelerado da fertilidade dos solos. Isso fez ampliar enorme
mente o uso de venenos para combater pragas; adubos, calcário e fertilizantes 
para a correção do esgotamento ou a acidez dos solos, etc. Assim, a agricultura 
passou a ser muito mais cara e destrutiva que antes, e com tendência a piorar 
com os desdobramentos que podem advir com a adoção efetiva dos transgênicos.

Os impactos negativos deste modelo de desenvolvimento da agricultura 
são sentidos não apenas pelos agricultores e agricultoras, mas por toda a popula
ção. As importantes alterações ambientais, com as secas, geadas ou os graves 
problemas de desertificação, o comprometim ento dos recursos hídricos, as ero
sões e perda de fertilidade dos solos e da biodiversidade, são frutos evidentes da 
enorme degradação ambiental. A liado a isso, a fome, a miséria e a violência 
urbana e rural, também foram gerados pela forte concentração da renda, da terra 
e do poder, que expôs a maioria da população à exclusão social e produtiva.

A Contag tem buscado levar aos trabalhadores e trabalhadoras rurais a 
compreensão de que a luta pela conquista da terra vai além da garantia da sobre
vivência e de desenvolvimento das famílias que se beneficiam da Reforma Agrá
ria. Nas discussões envolvendo as Federações e Sindicatos de Trabalhadores Ru
rais de todo o Brasil, cada vez mais vem ganhando corpo o entendimento da 
necessidade de incorporar a questão ambiental nos processos de luta pela terra. A 
mensagem é que a democratização da terra deve significar, também, a agrega
ção de valores relativos às novas formas de relacionamento a serem estabelecidas 
com a terra conquistada, compreendendo a natureza como fonte de sobrevivên
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cia e desenvolvimento, que necessita ser zelada e preservada, como garantia de 
sustentabilidade.

Os trabalhadores e trabalhadoras rurais são bastante receptivos à incorpo
ração dos valores ambientais e muitas alternativas estão sendo gestadas e im ple
mentadas com sucesso por estes, junto com parceiros importantes da sociedade, 
especialmente os ambientalistas. Apesar de não ser a prática dominante, é cada 
vez mais comum encontrar no seio da agricultura fam iliar tradicional ou em 
projetos de assentamento de reforma agrária, práticas produtivas agroecológicas 
e sustentáveis ambientalmente, além do desencadeamento de ações que visam a 
recuperação de áreas degradas.

Apesar de lentamente, as instituições públicas começam a dar sinais po
sitivos de apoio à iniciativas ambientais, acatando antigas reivindicações das 
organizações sociais. É o caso da recente aprovação do Pronaf Florestal, que 
apesar de ser um programa com recursos e área de atuação bastante restritos, 
poderá contribu ir na abertura de caminhos que levem à conquista de futuras po lí
ticas públicas amplas e eficientes para o atendimento da enorme demanda exis
tente neste campo.

Um bom exemplo de experiência que poderá se revelar bastante e fic ien
te, é a de um Programa proposto pelas Federações de Trabalhadores na Agricu ltu 
ra dos Estados da Amazônia Legal, juntamente com várias organizações sociais e 
ambientais, chamado "Programa de Desenvolvimento Sustentável da Produção 
Familiar Rural na Am azônia", conhecido pela sigla Proambiente. Este programa 
vem sendo apresentado como uma alternativa viável e inovadora de desenvolvi
mento rural socioambiental, ao oferecer condições aos produtores familiares da 
Amazônia de produção em sistemas equilibrados e com reduzidos impactos am
bientais, a partir do manejo sustentável dos recursos naturais. Por esta proposta, o 
espaço rural amazônico deve adquirir um novo papel perante a sociedade, onde 
seus atores sociais deixam de ser apenas fornecedores de produtos primários, 
valorizando o caráter m ultifunciona l de produção com conservação do meio 
ambiente. O programa é inovador sob vários aspectos, mas principalm ente quan
do oferece a oportunidade aos produtores familiares rurais da Amazônia de cober
tura dos custos adicionais de manutenção ambiental e remuneração dos serviços 
ambientais prestados à sociedade.

Problemas na intervenção institucional
Apesar de várias experiências inovadoras e positivas, infelizmente a so

ciedade e as instituições públicas ainda estão longe de conquistar padrões ideais 
no trato com o meio ambiente. E, sem dúvida, a agricultura fam iliar sempre foi 
um setor bastante suscetível aos problemas decorrentes da aplicação da legisla
ção ambiental e das formas de intervenção pública.
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Vejamos, por exemplo, a postura da assistência técnica e extensão rural 
pública, que durante muitos anos contribu iu para a degradação ambiental, propa
gando a necessidade de adoção dos métodos e lógicas da "revolução verde", sem 
falar no estímulo o fic ia l ao desmatamento e à ocupação de áreas ambientalmente 
sensíveis, como os topos de morros e as várzeas dos rios. E esta forma de produzir, 
ainda hoje é amparada por muitas políticas públicas ou por órgãos oficiais, como 
é o caso de boa parte dos agentes financeiros, que condicionam  a aprovação de 
projetos técnicos para a liberação do crédito rural, à observancia de determ ina
dos padrões, tidos com o "p ro d u tiv o s ", e que trazem  em butidos métodos 
ambientalmente reprováveis como desmatamentos, queimadas, u tilização de 
agrotóxicos, fertilizantes sintéticos, etc.

Por outro lado, a cada momento, somam-se exigencias mais rigorosas na 
legislação, que fazem com que boa parte dos agricultores e agricultoras fam ilia 
res comecem a questionar a capacidade de respeitar as normas e ao mesmo 
tempo tornar produtivas suas propriedades, até pela pequena dimensão territorial 
das mesmas. É o caso, por exemplo, dos produtores de uva nas serras do Rio 
Grande do Sul, em relação às determ inações contidas na Resolução Conama 
n- 303/02, que trata das Áreas de Preservação Permanente (APP). A produção de 
uva é a atividade econômica que as famílias rurais desenvolvem a séculos na
quele local e, portanto, não conseguem vislum brar qualquer outra alternativa 
viável de vida e trabalho, que não seja a continuidade daquela atividade.

A verdade é que a legislação ambiental deve abrigar o rigor necessário 
para assegurar a sobrevivência do próprio planeta, mas não pode deixar de consi
derar a realidade e as histórias de vida e trabalho das pessoas. Tanto é assim, que 
esta mesma Resolução n- 303/02 está sendo objeto de estudo no âmbito do Conama, 
buscando analisar melhor as condições ali estabelecidas para as APPs. O desafio, 
sem dúvida, será o de assegurar a indispensável preservação destas áreas, aliada à 
possibilidade de vida, trabalho e moradia para os agricultores e agricultoras fam ili
ares, especialmente para aqueles que historicamente ocupam estes espaços.

Um problema que lim ita as possibilidades de adaptação às exigências 
legais é que, geralmente, os órgãos ambientais dispõem de poucas condições 
estruturais, materiais e humanas para atuarem como apoiadores de processos de 
desenvolvimento sustentável, demanda que é enorme e diversificada. Com isso, 
somam-se as críticas ao Ibama, por exemplo, que é visto pelos agricultores e 
agricultoras familiares como um órgão apenas repressor. Críticas que são justificadas 
com exemplos que indicam ser mais fácil obter uma licença para realizar um 
desmatamento do que para um projeto de manejo.

Além destes problemas, os agricultores e agricultoras familiares sofrem 
com a carência de políticas amplas e eficientes, decorrentes da falta de priorida
de no atendimento à agricultura familiar. O crédito rural, além de pouco, quase
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sempre é disponibilizado com atraso e a sua liberação é dificultada pela burocra
cia dos agentes financeiros. Há muita debilidade, principalmente, nas políticas 
de educação e saúde, além de problemas com a infra-estrutura local, como falta 
de estradas para o escoamento da produção. Estas debilidades são agravadas 
ainda mais pela falta de articulação entre os órgãos públicos relacionados com a 
agricultura e o meio ambiente, como os M inistérios do Desenvolvimento Agrário, 
Agricultura e do M eio Ambiente, postura que se estende para os órgãos vincu la
dos, como o Ibama, Incra e órgãos estaduais. Estes, além de não atuarem articu
ladamente, muitas vezes têm visões distintas sobre um mesmo problema, o que 
d ificu lta, ainda mais, a solução dos mesmos.

O licenciamento ambiental para áreas de assentamento, exigência apro
vada pelo Conama, através da Resolução 289/01, poderia se tornar um mecanis
mo viab ilizador da articulação das ações governamentais. Entretanto, vários pro
blemas têm sido sentidos na concretização desta medida, uma vez que os órgão 
públicos, além da lim itada articulação entre si, carecem de condições operacio
nais e não foram preparados para o cumprim ento desta exigência. Mesmo por
que, os processos para obtenção das licenças ambientais para a implantação dos 
assentamentos têm se mostrado altamente burocráticos e caros, o que vem d if i
cultando ou comprometendo, ainda mais, a capacidade de implantação dos Pro
jetos de Assentamento por parte do Incra.

Diante destes fatos, podemos afirmar que apesar dos últimos governos 
terem avançado, no discurso, quanto ao reconhecimento do papel da reforma 
agrária e agricultura fam iliar como alternativa "economicamente produtiva" e 
"politicam ente correta" para estabelecer um "padrão de desenvolvimento susten
tável" (como contém os documentos do Pronaf e do Novo M undo Rural), a reali
dade demonstra que as ações institucionais de apoio a este setor estão longe de 
garantirem a concretização deste discurso.

É importante não esquecer que o apoio à agricultura fam iliar tem que ser 
pensado no âmbito do desenvolvimento local sustentável, levando em conta a 
busca de soluções includentes, que envolvam aspectos sociais, econômicos, eco
lógicos e culturais. Este desenvolvimento tem, sobretudo, que incorporar a ampla 
participação popular e a transparência no tratamento das ações públicas.

Para tanto, algumas medidas são essenciais e, talvez, as mais importan
tes delas sejam aquelas relativas à garantia de um educação pública de qualida
de, que dialogue com a realidade das pessoas e compreenda os territórios onde 
elas vivem como locais dinâmicos de vida e de trabalho. Os processos educativos 
devem ser apoiadores na construção de novos sujeitos sociais, que sejam capazes 
de perceber e gerir as energias que valorizem os potenciais locais, voltadas ao 
desenvolvimento sustentável. "Para facilitar a construção de uma sociedade susten
tável, será necessário repensar e reestruturar o sistema de educação e informação. É



preciso v incular o conhecimento com o desenvolvimento sustentável e, também, 
com o acesso ao poder, alimentando um senso de compromisso social e relacio
namentos que construam uma sociedade justa, sustentável e dem ocrática."6

A título de encerramento
A construção de Desenvolvimento Rural Sustentável, que tenha como 

base a realização de uma ampla e massiva reforma agrária e o fortalecim ento da 
agricultura familiar, é perfeitamente factível e poderá reverter a atual situação 
de exclusão e empobrecimento do interior brasileiro, além de apoiar mudanças 
significativas para os centros urbanos. Isto depende de mudanças na atual estraté
gia de desenvolvimento, revertendo a lógica do esvaziamento e abandono do 
campo, favorecendo a canalização de investimentos e de políticas públicas para 
o interior. A garantia de trabalho e renda e de acesso a bens e serviços de qua li
dade às populações, além de promover cidadania para os camponeses, terá o 
poder de desafogar os centros urbanos, trazendo melhoria na qualidade de vida 
também nas cidades.

Isto não é apenas um sonho. É a tradução de idéias que há muito vêm 
sendo construídas por várias pessoas, que acreditam na capacidade de mudar os 
caminhos, quando se percebe que a estrada que está sendo perseguida não levará 
a um bom lugar. Todos nós sabemos que a sobrevivência da humanidade e do 
próprio planeta, dependem da correção de rumos de vários passos que estão sen
do dados pelo mundo afora e, também, no campo brasileiro.

É preciso acreditar que podemos construir um novo mundo, estabelecen
do relações democráticas, solidárias e respeitosas entre mulheres e homens de 
todos os lugares, todos os credos e de todas as raças. Acreditar, também, que 
podemos ter um novo relacionamento com a natureza, democratizando a terra e 
convivendo em harmonia com o meio ambiente, melhorando as condições de 
produção e a qualidade de vida, não apenas para trabalhadores e trabalhadoras 
rurais, mas para toda a sociedade. O Projeto A lternativo de Desenvolvimento 
Rural Sustentável proposto pelo MSTR, pode não dar conta de todo este desejo, 
mas pode ser um bom começo. E o futuro não pode esperar, é preciso começar já!

6 JARA, Carlos. Anais do II Fórum Contag de Cooperação Técnica -  A Formação do 
Capital Para o Desenvolvim ento Local Sustentável. Confederação N acional dos Tra
balhadores na Agricultura -  Contag, dez./1999.
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Anexos
Legislação





Lei n- 8.629, de 25 de fevereiro de 1993
Dispõe sobre a regulamentação dos dispositivos constitucionais relativos à reforma agrária, previstos 

no Capítulo III, Título VII, da Constituição Federal.

OPRESIDENTE DA REPÚBLICA,

Faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a seguinte lei:

Art. 1--Esta Lei regulamenta e disciplina disposições relativas à reforma agrária, previstas no Capítulo 
III, Título VII, da Constituição Federal.

Art. 2® - A propriedade rural que não cumprir a função social prevista no art. 9® é passível de desapro
priação, nos termos desta Lei, respeitados os dispositivos constitucionais.

§ 10 - Compete à União desapropriar por interesse social, para fins de reforma agrária, o imóvel rural que 
não esteja cumprindo sua função social.

§ 2Q Para os fins deste artigo, fica a União, através do órgão federal competente, autorizada a ingressar 
no imóvel de propriedade particular para levantamento de dados e informações, mediante comunicação 
escrita ao proprietário, prepostoou representante.

Nota:

Redação dada pela MP1.774-21/99 econvalidada pela MP1.901 -30/99.

Redação anterior

§ 2® - Para fins deste artigo, fica a União, através do órgão federal competente, autorizada a ingressar no 
imóvel de propriedade particular, para levantamento de dados e informações, com prévia notificação.

§ 3® Na ausência do proprietário, do preposto ou do representante, a comunicação será feita mediante 
edital, a ser publicado, por três vezes consecutivas, em jornal de grande circulação na capital do Estado 
de localização do imóvel.

Nota:

Redação dada pela MP1.774-21/99 e convalidada pela MP1.901 -30/99.

§ 4® Não será considerada, para os fins desta Lei, qualquer modificação, quanto ao domínio, à dimensão 
e às condições de uso do imóvel, introduzida ou ocorrida até seis meses após a data da comunicação 
para levantamento de dados e informações de que tratam os §§ 2® e 3®.

Nota:

Redação dada pela MP1.774-21 /99 e con val ¡dada pela MP1.901 -30/99.

Redação anterior:

§ 4® Não será considerada, para os fins desta Lei, qualquer modificação, quanto ao domínio, à dimensão 
e às condições de uso do imóvel, introduzida ou ocorrida até seis meses após a data da comunicação 
para levantamento de dados e informações de que trata o § 2®.

§ 5® No caso de fiscal ização decorrente do exercício de poder de polícia, será dispensada a comunica
ção de que tratam os §§ 2®e 3®.(NR)
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Nota:

Redação dada Pela MP1.577-6/97 e convalidada pela MP1.901 -30/99

Art 3 --(Vetado).

§ 1Q - (Vetado).

§2--(Vetado).

ArL 4- - Para os efeitos desta Lei, conceituam-se:

I - Imóvel Rural - o prédio rústico de área contínua, qualquer que seja a sua localização, que se destine 
ou possa se destinar à exploração agrícola, pecuária, extrativa vegetal, florestal ou agroindustrial;

II - Pequena Propriedade-o imóvel rural:

a) de área compreendida entre 1 (um) e 4 (quatro) módulos fiscais;

b) (Vetado);

c) (Vetado).

III - Média Propriedade - o imóvel rural:

a) de área superior a 4 (quatro) e até 15 (quinze) módulos fiscais;

b) (Vetado).

Parágrafo único. São insuscetíveis de desapropriação para fins de reforma agrária a pequena e a média 
propriedade rural, desde que o seu proprietário não possua outra propriedade rural.

A rt 5- -A desapropriação por interesse social, aplicável ao imóvel rural que não cumpra sua função 
social, importa prévia e justa indenização em títulos da dívida agrária.

§ 1Q - As benfeitorias úteis e necessárias serão indenizadas em dinheiro.

§28- 0  decreto que declararo imóvel como de interesse social, para fins de reforma agrária, autoriza a 
União a propor ação de desapropriação.

§ 3Q - Os títulos da dívida agrária, que conterão cláusula assecuratória de preservação de seu valor real, 
serão resgatáveis a partir do segundo ano de sua emissão, em percentual proporcional ao prazo, 
observados os seguintes critérios:

I - do segundo ao quinto ano, quando emitidos para indenização de imóveis com área inferior a 40 
! (quarenta) módulos fiscais;

II - do segundo ao décimo ano, quando emitidos para indenização de imóvel com área acima de 40 
(quarenta) até 70 (setenta) módulos fiscais;

III - do segundo ao décimo quinto ano, quando emitidos para indenização de imóvel com área acima de 
70 (setenta) até 150 (cento e cinqüenta) módulos fiscais;

IV - do segundo ao vigésimo ano, quando emitidos para indenização de imóvel com área superior a 150 
(cento e cinqüenta) módulos fiscais.

A lt (r - Considera-se propriedade produtiva aquela que, explorada econômica e racionalmente, atinge, 
simultaneamente, graus de utilização da terra e de eficiência na exploração, segundo índices fixados 
pelo órgão federal competente.

§ 18 - O grau de utilização da terra, para efeito do "caput" deste artigo, deverá ser igual ou superior a 80%
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I (oitenta por cento), calculado pela relação percentual entre a área efetivamente utilizada e a área 
aproveitável total do imóvel.

§ 29- O grau de eficiência na exploração da terra deverá ser igual ou superior a 100% (cem por cento), 
e será obtido de acordo com a seguinte sistemática:

I - para os produtos vegetais, divide-se a quantidade colhida de cada produto pelos respectivos índices 
de rendimento estabelecidos pelo órgão competente do Poder Executivo, para cada Microrregião 

j  Homogênea;

II- para a exploração pecuária, divide-se o número total de Unidades Animais - U A do rebanho, pelo |
. índice de lotação estabelecido pelo órgão competente do Poder Executivo, para cada Microrregião ¡
1 Homogênea;

III - a soma dos resultados obtidos na forma dos incisos I e II deste artigo, dividida pela área efetivamente 
utilizada e multiplicada por 100 (cem), determina o grau de eficiência na exploração.

§ 3g - Consideram-se efetivamente uti I izadas:

I - as áreas plantadas com produtos vegetais;

II - as áreas de pastagens nativas e plantadas, observado o índice de lotação por zona de pecuária, fixado 
pelo Poder Executivo;

III - as áreas de exploração extrativa vegetal ou florestal, observados os índices de rendimento estabele
cidos pelo órgão competente do Poder Executivo, para cada Microrregião Homogênea, e a legislação 
ambiental;

IV - as áreas de exploração de florestas nativas, de acordo com o plano de exploração e nas condições 
estabelecidas pelo órgão federal competente;

V - as áreas sob processos técnicos de formação ou recuperação de pastagens ou de culturas permanen
tes, tecnicamente conduzidas e devidamente comprovadas, mediante documentação e Anotação de 
Responsabilidade Técnica. (NR)

Nota:

Redação dada pela MP1.774-21/99 e convalidada pela MP1.901 -30/99 

Redação anterior:

V - as áreas sob processos técnicos de formação ou recuperação de pastagens ou de culturas permanen-1 
tes.

§ 4° - No caso de consórcio ou intercalação de culturas, considera-se efetivamente utilizada a área total 
do consórcio ou intercalação.

§ 59- No caso de mais de um cultivo no ano, com um ou mais produtos, no mesmo espaço, considera- 
se efetivamente utilizada a maior área usada no ano considerado.

§ 69 - Para os produtos que não tenham índices de rendimentos fixados, adotar-se-á a área utilizada com 
esses produtos, com resultado do cálculo previsto no inciso Ido §2° deste artigo.

§ T9- Não perderá a qualificação de propriedade produtiva o imóvel que, por razões de força maior, caso 
fortuito ou de renovação de pastagens tecnicamente conduzida, devidamente comprovados pelo órgão 
competente, deixar de apresentar, no ano respectivo, os graus de eficiência na exploração, exigidos para 
a espécie.
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§ 8- - São garantidos os incentivos fiscais referentes ao Imposto Territorial Rural relacionados com os 
graus de utilização e de eficiência na exploração, conforme o disposto no art. 49 da Lei n2 4.504, de 30 
de novembro de 1964.

Art 7a - Não será passível de desapropriação, para fins de reforma agrária, o imóvel que comprove estar 
sendo objeto de implantação de projeto técnico que atenda aos seguintes requisitos:

I - seja elaborado por profissional legalmente habilitado e identificado;

II - esteja cumprindo o cronograma físico-financeiro originalmente previsto, não admitidas prorrogações 
dos prazos;

III - preveja que, no mínimo, 80% (oitenta porcento) da área total aproveitável do imóvel esteja 
efetivamente utilizada em, no máximo, 3 (três) anos para as culturas anuais e 5 (cinco) anos para as 
culturas permanentes;

IV- haja sido aprovado pelo órgão federal competente, na forma estabelecida em regulamento no 
mínimo seis meses antes da comunicação de que tratam os §§ 2e e 3- do art. 2Õ.

Nota:

Redação dada pela MP1.774-21/99 e convalidada pela MP1.901 -30/99 
Redações anteriores:

IV - haja sido registrado no órgão competente no mínimo 6 (seis) meses antes do decreto declaratorio de 
interesse social.

IV - haja sido aprovado pelo órgão federal competente, na forma estabelecida em regulamento, no 
mínimo seis meses antes da comunicação de que trata o § 2Q do art. 2e.

Parágrafo único. Os prazos previstos no inciso III deste artigo poderão ser prorrogados em até 50% 
(cinqüenta por cento), desde que o projeto receba, anualmente, a aprovação do órgão compe
tente para fiscalização e tenha sua implantação iniciada no prazo de 6 (seis) meses, contado de
sua aprovação.

Art 8r - Ter-se-á como racional e adequado o aproveitamento de imóvel rural, quando esteja oficialmen
te destinado à execução de atividades de pesquisa e experimentação que objetivem o avanço tecnológico 
da agricultura.

Parágrafo único. Para os fins deste artigo só serão consideradas as propriedades que tenham destinados 
às atividades de pesquisa, no mínimo, 80% (oitenta por cento) da área total aproveitável do imóvel, 
sendo consubstanciadas tais atividades em projeto:

I - adotado pelo Poder Público se pertencente a entidade de administração direta ou indireta, ou 
empresa sob seu controle;

II - aprovado pelo Poder Público, se particular o imóvel.

Art 9a- A função social é cumprida quando a propriedade rural atende, simultaneamente, segundo graus 
e critérios estabelecidos nesta lei, os 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.

120



§ 1s- Considera-se racional e adequado o aproveitamento que atinja os graus de utilização da terra e de 
eficiência na exploração especificados nos parágrafos 1õ a T  do art. 6Õ desta Lei.

§ 2e- Considera-se adequada a utilização dos recursos naturais disponíveis quando a exploração se faz 
respeitando a vocação natural da terra, de modo a manter o potencial produtivo da propriedade.

§ 3e- Considera-se preservação do meio ambiente a manutenção das características próprias do meio 
natural e da qualidade dos recursos ambientais na medida adequada à manutenção do equilíbrio 
ecológico da propriedade e da saúde e qualidade de vida das comunidades vizinhas.

§ 4e - A obseivância das disposições que regulam as relações de trabalho implica tanto o respeito às leis 
trabalhistas e aos contratos coletivos de trabalho, como às disposições que disciplinam os contratos de 
arrendamento e parceria rurais.

§59-A exploração que favorece o bem-estar dos proprietários e trabalhadores rurais é a que objetiva o 
atendimento das necessidades básicas dos que trabalham a terra, observa as normas de segurança do 
trabalho e não provoca conflitos e tensões sociais no imóvel.

§ 6e- (Vetado).

Art 10 Para efeito do que dispõe esta Lei, consideram-se não aproveitáveis:

I - as áreas ocupadas por construções e instalações, excetuadas aquelas destinadas a fins produtivos, 
como estufas, viveiros, sementeiros, tanques de reprodução e criação de peixes e outros semelhantes;

II - as áreas comprovadamente imprestáveis para qualquer tipo de exploração agrícola, pecuária, florestal 
ou extrativa vegetal;

III - as áreas sob efetiva exploração mineral;

IV - as áreas de efetiva preservação permanente e demais áreas protegidas por legislação relativa à 
conservação dos recursos naturais e à preservação do meio ambiente.

A rt 11 Os parâmetros, índices e indicadores que informam o conceito de produtividade serão ajusta
dos, periodicamente, de modo a levar em conta o progresso científico e tecnológico da agricultura e o 
desenvolvimento regional, pelos Ministros de Estado Extraordinário de Política Fundiária da Agricultura 
e do Abastecimento, ouvido o Conselho Nacional de Política Agrícola. (NR)

Nota:

Redação dada pela MP1.774-21¡99 e convalidada pela MP1.901 -30/99 

Redação anterior

Art. 11 -Os parâmetros, índices e indicadores que informam o conceito de produtividade serão ajusta
dos, periodicamente, de modo a levar em conta o progresso científico e tecnológico da agricultura e o 
desenvolvimento regional, pelo Ministério da Agricultura e Reforma Agrária ouvido o Conselho Nacio
nal de Política Agrícola.

Art. 12 Considera-se justa a indenização que reflita o preço atual de mercado do imóvel em sua 
totalidade, aí incluídas as terras e acessões naturais, matas e florestas e as benfeitorias indenizáveis, 

j  observados os seguintes aspectos:

Nota:

Redação dada pela MP1.774-21/99 e convalidada pela MP1.901 -30/99
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Redação anterior

Art. 12 - Considera-se justa a indenização que permita ao desapropriado a reposição, em seu patrimô
nio, do valor do bem que perdeu por interesse social.

I - localização do imóvel;

Nota:

Acrescido pela MR1.703-16/98 e convalidado pela MP1.901 -30/99

II-aptidão agrícola;

Nota:

Acrescido pela MP1.703-16/98 e convalidado pela MP1.901 -30/99

III-di mensão do i móvel ;

Nota:

Acrescido pela MP1.703-16/98 e convalidado pela MP1.901 -30/99

IV - área ocupada e ancianidade das posses;

Nota:

Acrescido pela MP1.703-16/98 e conval ¡dado pela MP1.901 -30/99

V - funcionalidade, tempo de uso e estado de conservação das benfeitorias.

Nota:

Acrescido pela MP1.703-16/98 e convalidado pela MP1.901 -30/99

§ 19 Verificado o preço atual de mercado da totalidade do imóvel, proceder-se-á à dedução do valor das 
benfeitorias indenizáveis a serem pagas em dinheiro, obtendo-se o preço da terra a ser indenizado em 
TDA

Nota:

Redação dada pela MP1.573-5/97 e convalidada pela MP1.901 -30/99 

Redação anterior:

§ 19-A identificação do valor do bem a ser indenizado será feita, preferencialmente, com base nos 
seguintes referenciais técnicos e mercadológicos, entre outros usualmente empregados:

I - valor da benfeitorias úteis e necessárias, descontada a depreciação conforme o estado de conserva-
ção;

II - valor da terra nua, observados os seguintes aspectos:

a) localização do imóvel;

b) capacidade potencial da terra;

c) dimensão do imóvel.

§ 29 Integram o preço da terra as florestas naturais, matas nativas e qualquer outro tipo de 
vegetação natural, não podendo o preço apurado superar, em qualquer hipótese, o preço de 
mercado do imóvel.
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Nota:

Redação dada pela MP1.573-5/97 e convalidada pela MP1.901 -30/99 

Redação anterior:

§ 20 - Os dados referentes ao preço das benfeitorias e do hectare da terra nua a serem indenizadas serão 
levantados junto às Prefeituras Municipais, órgãos estaduais encarregados de avaliação imobiliária,

! quando houver, Tabelionatos e Cartórios de Registro de Imóveis, e através de pesquisa de mercado.

§ 3 -0  Laudo de Avaliação será subscrito por Engenheiro Agrônomo com registro de Anotação de 
Responsabilidade Técnica-ART, respondendo o subscritor, civil, penal e administrativamente, pela 

¡ superaval ¡ação comprovada ou fraude na identificação das informações.(NR)

| Nota:

i Redação dada pela MP 1.573-5/97 e convalidada pela MP1.901 -30/99.

Art. 1 3 -As terras rurais de domínio da União, dos Estados e dos Municípios ficam destinadas, 
preferencialmente, à execução de planos de reforma agrária.

Parágrafo único. Excetuando-se as reservas indígenas e os parques, somente se admitirá a existência de 
imóveis rurais de propriedade pública, com objetivos diversos dos previstos neste artigo, se o poder 
público os explorar direta ou indiretamente para pesquisa, experimentação, demonstração e fomento 
de atividades relativas ao desenvolvimento da agricultura, pecuária, preservação ecológica, áreas de 
segurança, treinamento militar, educação de todo tipo, readequação social e defesa nacional.

A rt 14-(Vetado).

: A rt 15-(Vetado).

A rt 16 - Efetuada a desapropriação, o órgão expropriate, dentro do prazo de 3 (três) anos, contados 
| da data de registro do título translativo de domínio, destinará a respectiva área aos beneficiários da 

reforma agrária admitindo-se para tanto formas de exploração individual, condominial, cooperativa, 
associativa ou mista.

Art 17.0  assentamento de trabalhadores rurais deverá ser real izado em terras economicamente úteis, 
de preferência na região por eles habitada, observado o seguinte:

| Nota:
I Redação dada pela MP1.774-24/99 e convalidada pela MP1.901 -30/99 

j Redação anterior.

I Art. 17 -0  assentamento de trabalhadores rurais deverá ser efetuado em terras economicamente úteis, 
de preferência na região por eles habitada.

I - a obtenção de terras rurais destinadas à implantação de projetos de assentamento integrantes do 
programa de reforma agrária será precedida de estudo sobre a viabilidade econômica e a potencialidade 
de uso dos recursos naturais;

I Nota:

Redação dada pela MP1.901 -30/99 

Redação anterior

I - a obtenção de terras rurais destinadas à implantação de projetos de assentamento integrantes do
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programa de reforma agrária será precedida de estudo sobre a viabilidade econômica e dos recursos 
naturais;

II - os beneficiários dos projetos de que trata o inciso anterior manifestarão sua concordância com as 
condições de obtenção das terras destinadas à implantação dos projetos de assentamento, inclusive 
quanto ao preço a ser pago pelo órgão federal executor do programa de reforma agrária e com relação aos 
recursos naturais;

Nota:

Redação dada pela MP1.774-24/99 e convalidada pela MP1.901 -30/99

III - nos projetos criados será elaborado Plano de Desenvolvimento de Assentamento - PDA, que 
orientará a fixação de normas técnicas para a sua implantação e os respectivos investimentos;

Nota:

Redação dada pela MP1.774-24/99 e convalidada pela MP1.901 -30/99

IV - integrarão a clientela de trabalhadores rurais para fins de assentamento em projetos de reforma 
agrária somente aqueles que satisfizerem os requisitos fixados para seleção e classificação, bem como as 
exigências contidas nos arts. 19, incisos I a V e seu parágrafo único, e 20 desta Lei;

Nota:

Redação dada pela MP1.774-24/99 e convalidada pela MP1.901 -30/99

V - a consolidação dos projetos de assentamento integrantes dos programas de reforma agrária dar-se-á 
com a concessão de créditos de instalação e a conclusão dos investimentos, bem como com a outorga 
do instrumento definitivo de titulação.

Nota:

Redação dada pela MP1.774-24/99 e convalidada pela MP1.901 -30/99 

Parágrafo único. (Vetado).

Art. 18 - A distribuição de imóveis rurais pela reforma agrária far-se- á através de títulos de domínio ou 
de concessão de uso, inegociáveis pelo prazo de 10 (dez) anos.

§ 1 O título de domínio de que trata este artigo conterá cláusulas resolutivas e será outorgado ao 
beneficiário do programa de reforma agrária deforma individual ou coletiva, após a realização dos 
serviços de medição e demarcação topográfica do imóvel a ser alienado.
Nota:

Redação dada pela MP1.901 -30/99 

Redações anteriores:

Parágrafo único. O órgão federal competente manterá atualizado cadastro de áreas desapropriadas e de 
beneficiários da reforma agrária.

§ 2 Na implantação do projeto de assentamento, será celebrado com o beneficiário do programa de 
reforma agrária contrato de concessão de uso, de forma individual ou coletiva que conterá cláusu
las resolutivas, estipulando-se os direitos e as obrigações da entidade concedente e dos conces
sionários, assegurando-se a estes o direito de adquirir, em definitivo, o título de domínio, nas

124



condições previstas no parágrafo anterior, computado o período da concessão para fins da 
inegociabil idade de que trata este artigo.

Nota:

Redação dada pela MR1.901-30/99 

Redação anterior

§ 2Q Aalienação dos imóveis rurais distribuídos na forma deste artigo dar-se-á no prazo de amortização 
i  de até vinte anos, incluída a carência de três anos, com prestações fixadas pela tabela price, convertidas ¡ 
pela equivalência produto em função do sistema de exploração praticado com maior freqüência na | 
região, incidindo juros de seis por cento ao ano.

§ 3e O valor da alienação do imóvel será definido por deliberação do Conselho Diretor do Instituto 
Nacional de Colonização e Reforma Agrária - INCRA, cujo ato fixará os critérios para a apuração do 

' valor da parcela a ser cobrada do beneficiário do programa de reforme agrária.

Nota:

Redação dada pela MP1.901-30/99 

Redação anterior

§ 38 O valor fixado para a alienação do imóvel corresponderá ao preço de mercado decorrente da 
avaliação administrativa da terra nua e das benfeitorias, dividido pro rata entre os beneficiários do 
projeto de assentamento.

§ 4Q O valor do imóvel fixado na forma do parágrafo anterior será pago em prestações anuais pelo 
beneficiário do programa de reforma agrária, amortizadas em até vinte anos com carência de três anos e 
corrigidas monetariamente pela variação do índice Geral de Preços Disponibilidade Interna - IGP-DI, da 
Fundação Getúlio Vargas.

Nota:

Redação dada pela MP1.901 -30/99 

Redação anterior

§ 4gQuando o projeto de assentamento vier a ser implantado em terras públicas federais adquiridas por 
meio de incorporação ao patrimônio da União ou recebidas em doação, o valor da alienação será fixado 

' utilizando-se a metodologia que determina o preço de mercado na avaliação administrativa de que trata 
o parágrafo anterior.

| § 5Q Será concedida ao beneficiário do programa de reforma agrária a redução de cinqüenta por cento 
da correção monetária incidente sobre a prestação anual, quando efetuado o pagamento até a data do 

: vencimento da respectiva prestação.

i Nota:

Redação dada pela MP1.901 -30/99 

Redação anterior

§ 5e O beneficiário do projeto de assentamento integrante do programa de reforma agrária pagará o valor 
da terra acrescido das benfeitorias, calculado na forma prevista no § 3e, e os créditos concedidos, 
excetuados os valores relativos às obras de infra-estrutura de interesse coletivo, aos custos dispendidos
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com o plano de desenvolvimento do assentamento e aos serviços de medição e demarcação topográfi-1
cas.

§ 6s Os valores relativos às obras de infra-estrutura de interesse coletivo, aos custos despendidos com o 
plano de desenvolvimento do assentamento e aos serviços de medição e demarcação topográficos são 
considerados não reembolsáveis, sendo que os créditos concedidos aos beneficiários do programa de 
reforma agrária serão excluídos do valor das prestações e amortizados na forma a ser definida pelo órgão 
federal executor do programa.

Nota:

Redação dada pela MP1.901 -30/99

§ 7a O órgão federal executor do programa de reforma agrária manterá atual izado o cadastro de áreas 
desapropriadas e de beneficiários da reforma agrária. (NR)

Nota:

Redação dada pela MP1.901-30/99

Art. 19-0  título de domínio e a concessão de uso serão conferidos ao homem ou à mulher, ou ambos, 
independentemente de estado civil, observada a seguinte ordem preferencial:

I - ao desapropriado, ficando-lhe assegurada a preferência para a parcela na qual se situe a sede do 
imóvel;

II - aos que trabalham no imóvel desapropriado como posseiros, assalariados, parceiros ou arrendatári
os;

III - aos que trabalham como posseiros, assalariados, parceiros ou arrendatários, em outros imóveis;

IV - aos agricultores cujas propriedades não alcancem a dimensão da propriedade familiar;

V - aos agricultores cujas propriedades sejam, comprovadamente, insuficientes para o sustento próprio
e o de sua família.

Parágrafo único. Na ordem de preferência de que trata este artigo, terão prioridade os chefes de família 
numerosa, cujos membros se proponham a exercer a atividade agrícola na área a ser distribuída.

Art. 20 - Não poderá ser beneficiário da distribuição de terras, a que se refere esta Lei, o proprietário 
j  rural, salvo nos casos dos incisos I, IV e V do artigo anterior, nem o que exercer função pública, 
autárquica ou em órgão parestatal, ou o que se ache investido de atribuição parafiscal, ou quem já tenha 
sido contemplado anteriormente com parcelas em programa de reforma agrária.

Art 21 - Nos instrumentos que conferem o título de domínio ou concessão de uso, os beneficiários da 
reforma agrária assumirão, obrigatoriamente, o compromisso de cultivar o imóvel direta e pessoalmente, 
ou através de seu núcleo familiar, mesmo que através de cooperativas, e o de não ceder o seu uso a 
terceiros, a qualquer título, pelo prazo de 10 (dez) anos.

i Art 22 - Constará, obrigatoriamente, dos instrumentos translativos de domínio ou de concessão de 
uso cláusula resolutoria que preveja a rescisão do contrato e o retorno do imóvel ao órgão 
alienante ou concedente, no caso de descumprimento de quaisquer das obrigações assumidas 
pelo adquirente ou concessionário.

Art. 23 - O estrangeiro residente no País e a pessoa jurídica autorizada a funcionar no Brasil só poderão 
I  arrendar imóvel rural na forma da Lei n9 5.709, de 7 de outubro de 1971.
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§ 1Q - Aplicam-se ao arrendamento todos os limites, restrições e condições aplicáveis à aquisição de 
imóveis rurais por estrangeiro, constantes da Lei referida no "caput" deste artigo.

§ 2- - Compete ao Congresso Nacional autorizar tanto a aquisição ou o arrendamento além dos limites 
de área e percentual fixados na Lei n9 5.709, de 7 de outubro de 1971, como a aquisição ou arrenda
mento, por pessoa jurídica estrangeira, de área superior a 100 (cem) módulos de exploração indefinida.

Art. 24 - As ações de reforma agrária devem ser compatíveis com as ações de política agrícola, e 
constantes no Plano Plurianual.

A lt 25 - O orçamento da União fixará, anualmente, o volume de títulos da dívida agrária e dos recursos 
destinados, no exercício, ao atendimento do Programa de Reforma Agrária.

§ 19 - Os recursos destinados à exceção do Plano Nacional de Reforma Agrária deverão constar do 
orçamento do Ministério responsável por sua implementação e do órgão executor da política de 
colonização e reforma agrária, salvo aqueles que, por sua natureza, exijam instituições especializadas 
para a sua aplicação.

§ 29 - Objetivando a compatibi lização dos programas de trabalho e propostas orçamentárias, o órgão 
executor da reforma agrária encaminhará anualmente eem tempo hábil, aos órgãos da administração 
pública responsáveis por ações complementares, o programa a ser implantado no ano subseqüente.

Art. 26 - São isentas de impostos federais, estaduais e municipais, inclusive do Distrito Federal, as 
operações de transferência de imóveis desapropriados para fins de reforma agrária, bem como a transfe
rência ao beneficiário do programa.

Art. 26-A. Não serão cobrados custos ou emolumentos para registro de títulos translativos de domínio 
de imóveis rurais desapropriados para fins de reforma agrária.(NR)

Nota:

Redação dada pela MR1.703-19/98 e convalidada pela MP1.901 -30/99 

Art. 27 - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

Art. 28 - Revogam-se as disposições em contrário.

Brasília, 25 de fevereiro de 1993,172õda Independência e 1059 da República.

ITAMAR FRANCO 

Lázaro Ferreira Barbosa

D.O.U. 26/02/1993
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Decreto n° 2.250, de 11 de junho de 1997

Dispõe sobre a vistoria em imóvel rural destinado a reforma agrária 
e dá outras providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso das atribuições que lhe confere o art. 84, incisos IV e VI, da 
Constituição, e tendo em vista as disposições da Lei n9 8.629, de 25 de fevereiro de 1993,

DECRETA

Art. 19 As entidades estaduais representativas de trabalhadores rurais e agricultores poderão indicar ao 
órgão fundiário federal ou ao órgão colegiado de que trata o art. 29, § 19 da Medida Provisória n9 1.577 
, de 11 de junho de 1997, áreas passíveis de desapropriação para reforma agrária.

Parágrafo único. Formalizada a indicação de que trata o caput, o órgão fundiário procederá à vistoria no 
prazo de até 120 dias, sob pena de responsabilidade administrativa.

Art. 29 A real ização da vistoria prevista no artigo anterior será comunicada à entidade representativa dos 
trabalhadores rurais e das classes produtoras, a fim de que cada entidade possa indicar um representante 
técnico para acompanhar o levantamento de dados e informações.

Art. 3fi Os laudos de vistoria, bem como as atualizações cadastrais resultantes, serão comuni
cados ao proprietário do imóvel rural, que poderá exercer, no prazo de quinze dias, direito de manifes
tação.

Art. 49 O imóvel rural que venha a ser objeto de esbulho não será vistoriado, para os fins do 
art. T- da Lei n9 8.629, de 25 de fevereiro de 1993, enquanto não cessada a ocupação, observados os 
termos e as condições estabelecidos em portaria do Presidente do Instituto Nacional de Colonização e 
Reforma Agrária - INCRA.

Art. 59 Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Brasília, 11 de junho de 1997; 1769da Independência e 1099da República.

FERNANDO HENRIQUE CARDOSO 

Raul Belens Jungmann Pinto
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Instrução Normativa n- 2, 20 de março de 2001
(Publicada no Diário Oficial nQ 62, de 29/3/2001, Seção 1, página 23)

Fixa normas gerais para a implementação do Programa Nacional de 
Reforma Agrária, abrangendo as ações de assentamento de trabalhado
res rurais e a atividade complementar de regularização fundiária.

0  PRESIDENTE DO INSTITUTO NACIONAL DE COLONIZAÇÃO E REFORMA AGRÁRIA, no
uso das atribuições que lhe confere o art. 18 do Decreto nõ 3.509, de 14 de junho de 2000, e art. 22 
do Regimento Interno, aprovado pela Portaria/  MDA/N9164, de 14 de julho de 2000, resolve:

CAPÍTULO I 

DAFUNDAMENTAÇÃO LEGAL

Art. 19 A gestão do Programa Nacional de Reforma Agrária far-se-á com base nesta Instrução 
Normativa, que regulará:

1 -  a obtenção de terras para fins de reforma agrária;

II -  a desti nação de terras para projetos de assentamento de trabal hadores rurais sem terra;

III -  regularização fundiária em terras da União;

IV - a discriminação, arrecadação e desti nação de terras públicas; e

V -o  gerenciamento da estrutura fundiária.

Parágrafo único. As ações do INCRA se fundamentarão, essencialmente, nas seguintes nor
mas:

I -  Lei Complementar n9 76, de 6 de julho de 1993, com as alterações introduzidas pela Lei 
Complementar n9 88, de 23 de dezembro de 1996;

II - Leis n9 4.504, de 30 de novembro de 1964; 4.947, de 6 de abril de 1966; 5.868, de 12 
de dezembro de 1972; 5.954, de 3 de dezembro de 1973; 6.383, de 7 de dezembro de 1976; 6.431, 
de 11 de julho de 1977; 8.257, de 26 de novembro de 1991; 8.629, de 25 de fevereiro de 1993,9.393, 
de 19 de dezembro de 1996 e 9.871, de 23 de novembro de 1999, com a alteração da Lei n910.164, 
de 27 de dezembro de 2000 e o Decreto-lei n91.414, de 18 de agosto de 1975;

III - Decretos n9 59.428, de 27 de outubro de 1966, e 433, de 24 de janeiro de 1992, com as 
alterações introduzidas pelos Decretos n9 2.614, de 3 de junho de 1998 e 2.680, de 17 de julho de 
1998.

CAPÍTULO II 

ESTRATÉGIAS DE AÇÃO

Art. 2Q As ações de intervenção na estrutura agrária e fundiária do País e as de assentamento de 
trabalhadores rurais, com base no Programa Nacional de Reforma Agrária, serão fundamentadas no 
planejamento estratégico, compreendendo:

I - elaboração de diagnósticos das questões nacionais e regionais;

II - intensificação do programa de parcerias visando formulare integrar as ações do INCRA com 
as políticas regionais e os programas locais de desenvolvimento sustentável; e
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Ill - consolidação dos projetos de assentamento e sua inserção no programa de agricultura
familiar.

Art. 3s A identificação física dos imóveis onde o INC RA pratique qualquer ação, di reta ou 
indiretamente será obtida a partir de memorial descritivo, assinado por profissional habilitado e 
com a devida Anotação de Responsabilidade Técnica - ART, contendo as coordenadas dos 
vértices definidores dos limites dos imóveis rurais, georreferenciadas ao Sistema Geodésico j 

Brasileiro e com precisão posicionai a ser fixada pela Superintendência Nacional do Desenvolvimento

Art 4- A obtenção de terras rurais para fins de implementação do programa de reforma agrária será 
! promovida mediante a execução das seguintes medidas:

I - desapropriação por interesse social;

II-compra e venda;

III-doação;

IV - dação em pagamento;

V-herança ou legado;

VI - expropriação de terras com culturas ilegais de plantas psicotrópicas;

VII - arrecadação dos bens vagos;

VIII - reversão ao patrimônio público de posse e domínio de terras ocupadas ou detidas 
irregularmente;

IX - arrendamento com opção de compra; ou

X - utilização de terras públicas.

§ 1y A obtenção de imóveis rurais destinados a implementação do programa de reforma agrária, 
independentemente da forma de aquisição, será precedida de estudos sobre a viabilidade econômica e 
a potencialidade de uso dos recursos naturais.

§ 2- Na obtenção de imóveis rurais de presumido domínio privado serão realizados estudos 
sobre a autenticidade, regularidade e legitimidade do título ostentado, mediante investigação da sua 
origem e respectiva cadeia dominial, de acordo com a legislação federal e estadual vigente à 
época, verificando-se o seu cumprimento, a materialização topográfica, e, quando for o caso, 
regularidade cadastral e fiscal, bem como a incidência de ônus, gravames e ações reais e pessoais 
reipersecutórias.

§ 3" O processo de incorporação de terras públicas ao programa de reforma agrária far-se-á 
mediante discriminação e arrecadação ou outra forma de obtenção fixada no ato normativo de regência.

Art. 5" A implementação de projeto de assentamento constitui-se das fases de implantação 
e consolidação, mediante a realização das seguintes ações:

Agrário.

CAPITULO III 

OBTTNÇÃO DE TERRAS

CAPÍTULO IV 

PROJETOS DE ASSENTAMENTO
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I -cadastro de candidatos;

II-criaçãodo projeto respectivo;

III-atualização cadastral do imóvel obtido no Sistema Nacional de Cadastro Rural - SNCR;

IV-  seleção de famílias;

V-  homologação do processo de seleção de beneficiários;

VI -  celebração de contrato de assentamento; e

VII -elaboração, supervisão e acompanhamento do Plano de Desenvolvimento Sustentável I 
do Assentamento -  PDA, que conterá:

a) aplicação do crédito de apoio à instalação;

b) acesso do beneficiário à capacitação básica e treinamento;

c) execução dos serviços topográficos;

d) aquisição de material de construção;

e) implantação de atividades produtivas;

f) disponibilização de assistência técnica;

g) implementação de infra-estrutura básica;

VIII -  outorga do instrumento de titulação;

IX -  cadastramento dos novos beneficiários e suas parcelas no SNCR; e

X -  atual ização do novo quadro fundiário no SNCR.

Parágrafo único. A capacitação básica será precedida, quando for o caso, de ações para 
alfabetização do assentado e de seus familiares.

Art. 69 O projeto de assentamento será criado por ato do Superintendente Regional do ! 
INCRA, precedido do respectivo registro no Sistema de Informações de Projetos de Reforma Agrária 
-SIPRA.

Parágrafo único. Fica delegada competência aos Superintendentes Regionais do INCRA para 
reconhecer como projeto de reforma agrária, os projetos de assentamento criados no âmbito das 
administrações públicas estaduaise municipais.

Art. 7- Os beneficiários de projetos de assentamento de trabalhadores rurais deverão atender 
i aos requisitos da legislação pertinente.

Art. 8s As famílias selecionadas serão orientadas sobre as regras de implementação de projetos 
de assentamento, de seus direitos e obrigações e, após a conclusão do processo de homologação da 
seleção e classificação, firmarão com o INCRA contrato de assentamento.

Art. 90 A implementação do projeto de assentamento será realizada deforma descentraliza
da, com a efetiva participação dos beneficiários, podendo-se realizar parcerias com os Estados 
e Municípios, cabendo ao INCRA promover a coordenação e a supervisão das atividades correspon
dentes.

Parágrafo único. Os recursos destinados à implantação de projetos de assentamento serão 
intermediados por instituições financeiras, vedada a transferência direta aos beneficiários.

Art. 10 A Superintendência Regional do INCRA promoverá o registro do parcelamento do
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projeto de assentamento no Cartório de Registro de Imóveis e, quando for o caso, promoverá também a 
retificação da área constante no respectivo registro imobiliário.

Art. 11 Os beneficiários dos projetos de reforma agrária terão acesso às linhas de crédito 
disponíveis para a agricultura familiar, de acordo com as condições e limites estabelecidos pelo Conse
lho Monetário Nacional.

Art. 12 A implantação da infra-estrutura básica nos projetos de assentamento, devidamente 
discriminadas no PDA e respeitados os limites individuais de crédito, compreende:

I - estradas de acesso ao projeto e internamente às parcelas;

II - meios de acesso ao abastecimento de água para consumo humano;

III - disponibilização de rede-tronco de energia elétrica; e

IV-  máquinas e equipamentos para uso comum dos beneficiários.

Art. 13 Considera-se consolidado o projeto de assentamento, quando:

I - concluídos os serviços topográficos;

II -concedidos os créditos de instalação;

III - disponibilizadas as habitações para os beneficiários;

IV-concluídos os investimentos em infra-estrutura básica, na forma prevista no art. 12; e

V -  outorgados, pelo menos, cinqüenta por cento dos instrumentos definitivos de titulação.

CAPfnjLOV

REGUIARIZAÇÃC3RJNIMR1A

Art. 14 A concessão e alienação das terras de domínio do INCRA ou da União será feita ao 
homem ou à mulher, se solteiros, ou a ambos, se casados ou constituírem união estável, que compro
vem, cumulativamente:

I - não ser proprietário de imóvel rural em qualquer parte do território nacional;

II - não ter sido beneficiado pelo programa de reforma agrária, ressalvadas as situações admi
tidas pelo INCRA;

III - explorar diretamente, por período igual ou superior a um ano e um dia, o imóvel rural 
ocupado com utilização adequada dos recursos naturais e preservação do meio ambiente;

IV - morada habitual no imóvel;

V - ter sua principal atividade na exploração agrosilvopastoril de forma sustentável, no imóvel 
pretendido; e

VI - ter o imóvel rural ocupado, devidamente cadastrado no SNCR.

§ I 'Paraos fins previstos no inciso III deste artigo, considera-se imóvel explorado, aquele que 
atingir, no mínimo, cinqüenta porcento da sua área aproveitável utilizada.

§ 29 Para o imóvel rural ocupado com área superior a cem hectares, atendidos os demais 
requisitos estabelecidos neste artigo, a alienação ficará condicionada a comprovação de que a sua 
destinação esteja de acordo com o Plano Integrado de Destinação de Terras Públicas -  PID, 
elaborado para a gleba maior de sua localização e sujeito a existência de zoneamento ecológico- 
econômico.
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Art. 15 Não será beneficiária da concessão ou da alienação de terras de domínio dolNCRAe 
da União a pessoa jurídica, ainda que tenha como sua principal atividade a agropecuária, salvo na 
hipótese de entidades civis sem fins lucrativos.

Art. 16 A alienação de terras públicas federais será feita mediante a outorga de contrato de 
concessão de uso ou de título de domínio, na forma seguinte:

I - estando a área medida e demarcada e atendidos os demais requisitos desta Instrução 
Normativa, será outorgado Título de Domínio, inegociável pelo prazo de dez anos; ou

II - quando se tratar de área ainda não medida e demarcada e atendidos os demais requisitos, 
será celebrado contrato de concessão de uso, intransferível e inegociável, até que se realizem os serviços 
de medição e demarcação topográfica, quando será outorgado o Título de Domínio, inegociável pelo 
prazo de dez anos, contados a partir da data de expedição do contrato de concessão de uso, quando 
existente.

CAPfíULOVI

FIXAÇÃO DE VALORES, FORMA ECONDIÇÕES DE PAGAMENTO
Seção I 

Regularização Fundiária

Art. 170 preço a ser praticado por ocasião da alienação do imóvel, terá por base o valor 
| médio da terra nua no município onde se localiza o imóvel, e aplicado fatores de correção 
I referentes a localização e potencialidade específicas do imóvel, definidos em normas deexecu- 
I ção.

Parágrafo único. No caso de legitimação de posse o valor cobrado será definido em tabela de 
acordo com o valor histórico do imóvel.

Art 180s beneficiários das ações de regularização fundiária, ocupantes de áreas de até cem 
hectares, terão direito aos incentivos do Programa "Nossa Terra - Nossa Escola".

Seçãoll
Areas de Projetos de Reforma Agrária

Art. 19 O valor da alienação do imóvel será fixado com base no valor inicial depositado em 
juízo, em caso de desapropriação, ou no valor efetivamente pago, se objeto de compra e venda, 
atualizado pelo índice Geral de Preços- Disponibilidade Interna - IGP-DI.

Art. 20 Caso o valor do hectare, apurado na forma prevista no artigo anterior, esteja trinta por 
cento a mais ou a menos do valor do hectare médio do município em que se local iza o projeto, será adotado 
o valor do hectare médio do município.

Art. 21 Quando se tratar de projetos de assentamento implantados em terras de domínio da 
União, o valor da alienação será fixado utilizando-se os mesmos critérios para aqueles decorrentes de 
áreas desapropriadas, estabelecendo-se que a valoração dar-se-á apenas sobre o valor da terra nua, salvo 
quando tiver ocorrido indenização de benfeitorias.

Art. 22 Fixado o valor total do imóvel, o preço das parcelas será o resultado da divisão 
pro rata entre os beneficiários ou, por deliberação do Comitê de Decisão Regional - CDR, de 
acordo com a área da parcela individual, desde que a soma dos valores individuais correspondam 
com ovalortotal do imóvel.
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Art. 23 Os beneficiários do Programa de Reforma Agrária nos Projetos de Assentamento, terão 
direito aos incentivos do Programa "Nossa Terra - Nossa Escola".

Seção III
Pagamento

Art. 24 Os débitos resultantes da al ienação de terras do Programa de Reforma Agrária serão 
pagos em prestações anuais com prazo de amortização de até vinte anos, incluída a carência de três 
anos, incidindo correção monetária a partir da data da emissão do título de domínio até a data do 
efetivo pagamento de cada parcela.

Art. 25 Os débitos resultantes da concessão dos créditos de apoio à instalação terão prazos de 
pagamento e forma de correção regulamentados em norma específica.

Seção IV
Inadimplemento das Obrigações por Falta de Pagamento

Art. 26 Ocorrendo a falta de pagamento contínuo e não liquidado nos prazos estabelecidos, e esgotadas 
, as medidas administrativas para cobrança, os débitos serão inscritos em Dívida Ativa para fins de 
execução fiscal.

CAPfíULOVIl 

CONCESSÕES ESPECIAIS

Art. 27 As áreas necessárias a edificações de interesse coletivo e urbanização, em projetos de 
reforma agrária, poderão ser objeto de cessão ou doação a órgãos e entidades da administração pública 
federal, estadual e municipal, cooperativas e entidades educacionais, assistenciais e hospitalares, na 
forma da legislação específica.

Art. 28 As terras públicas incorporadas ao patrimônio da União incluídas na faixa de fronteira 
e aquelas na Amazônia Legal, poderão ser doadas aos municípios para fins de expansão ou implantação 
de cidades, vi Ias ou povoados, nos termos da norma de regência.

CAPTTULOVIII 

DISP05IÇÕES FINAIS

Art. 29 Ficam os Superintendentes Regionais do INCRA responsáveis diretamente pela aplica
ção e fiscalização dos recursos públicos destinados ao programa de reforma agrária de que trata esta 
Instrução Normativa, cumprindo-lhes o dever de apurar as responsabilidades administrativas, civis e 
representar nas penais, quando ocorrer desvio de finalidade ou má aplicação.

Art 30 A presente Instrução Normativa aplica-se de imediato aos procedimentos em andamen
to, referentes a obtenção de terras, criação, implantação e consolidação de projetos de assentamento e 
regularização fundiária, no âmbito do programa de reforma agrária, sendo disciplinados em normas de 
execução e manuais de operacionalização a serem baixados pelos órgãos da Administração Central.

Art. 31 O INCRA, através dos seus órgãos centrais, adotará medidas necessárias a assegurar o 
| cumprimento da presente Instrução Noimativa e das respectivas normas de execução.

Art. 32 Os casos não previstos nesta Instrução Normativa serão dirimidos pela Superintendên
cia Nacional de Desenvolvimento Agrário.

Art. 33. Esta Instrução Normativa entra em vigor na data de sua publicação.
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Art 34. Revogam-se as disposições em contrário, especialmente a Instrução Normativa ns41, 
de 24 de maio de 2000, publicada no Diário Oficial ne 102, de 29 de maio de 2000, seção 1, página 
30 e republicada no Diário Oficial n9112, de 12 de junho de 2000, seção 1, página 84.

SEBASTIÃO AZEVEDO
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Norma de Execução/lncra/n2 10, de 11 de 
abril de 2001

(Publicação: Diario Oficial nQ73-E, de 16/4/2001, seção 1 pág. 83)

Estabelece procedimentos técnicos e administrativos nas ações de 
obtenção de recursos fundiários.

O SUPERINTENDENTE NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO DO INSTITUTO 
NACIONAL DE COLONIZAÇÃO E REFORMA AGRÁRIA, no uso das atribuições que lhe são conferidas 
pelo art. 28 do Regimento Interno da Autarquia, aprovado pela Portaria MD/VN-164, de 14 de julho 
de 2000, e tendo em vista o disposto no art. 30, da Instrução Normativa/lNCRA ne 2, de 20 de março 
de 2001, resolve:

CAPÍTULOI

DO LEVANTAMENTO DE DADOSE INFORMAÇÕES SOBRE 
IMÓVEIS RURAIS

Art. 12 As Superintendências Regionais definirão as regiões preferenciais de atuação, relacio
nando os imóveis previamente eleitos com base nos dados constantes no Sistema Nacional de Cadastro 
Rural - SNCR e outras fontes, nos termos do Manual para Obtenção de Terras, Módulo I.

Art. 2- Será efetuado levantamento da cadeia dominial do imóvel, vintenária ou até a 
origem, se necessário, com as respectivas certidões comprobatorias da matrícula e do registro da 
propriedade, perante o Registro de Imóveis competente e, quando for o caso, certidão de ônus 
real ou gravames.

Art. 3- O ingresso no imóvel rural de propriedade particular para o levantamento de dados e 
informações visando a elaboração do Relatório Agronômico de Fiscalização, será feito mediante prévia 
comunicação ao proprietário, preposto ou seu representante com antecedência mínima de três dias 
úteis.

Art. 49 O Relatório Agronômico de Fiscalização será elaborado na forma estabelecida no 
Manual para Obtenção de Terras, Módulo II, decorrente do levantamento de dados e informações sobre 
o imóvel rural, para a fiscalização do cumprimento de sua função social, conforme definido nos art. 2Q 
e 9e da Lei n 8.629, de 25 de fevereiro de 1993 e suas alterações, acrescido das informações 
pertinentes à análise do meio físico e viabilidade técnica, econômica e ambiental de sua exploração.

§1Q O Relatório Agronômico de Fiscalização deverá refletir as condições de uso do imóvel nos 
doze meses inteiros imediatamente anteriores ao do recebimento da comunicação prevista no art. 2Q, 
§§2ee 39, da Lei 8.629/93 e suas alterações.

§2Q Obtidos os valores do Grau de Utilização da Terra - CUT e Grau de Eficiência na 
Exploração - GEE com base no Relatório Agronômico de Fiscalização, serão atualizados os dados 
cadastrais no SNCR para a classificação fundiária do imóvel.

§ 3- Na api icação do disposto no art. 6s, §7'j da Lei 8.629/93 e suas alterações, considera-se 
caso fortuito a ocorrência de intempéries ou calamidades que resultem em frustração de safras ou 
destruição de pastos, devidamente comprovados junto ao INCRA.
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§49 Na aplicação do disposto no inciso II do §29e inciso II do §3*do art. 6°da Lei 8.629/93 
e suas alterações, serão utilizados índices e indicadores previstos em seu artigo 11, de acordo com os 
critérios constantes no Anexo I desta Norma de Execução.

§5fi Deverá constar no Relatório Agronômico de Fiscalização a data de recebimento da comu
nicação a que alude o artigo anterior, bem como a de ingresso no imóvel rural, devendo indicar, ainda, 
se os trabalhos foram acompanhados pelo proprietário, preposto ou representante, qualificando-os em 
qualquer dos casos.

Art. 59 Procedida a atualização cadastral do imóvel, serão encaminhados ao proprietário, 
preposto ou representante legal, através de correspondência com aviso de recebimento -  AR, cópia do 
Relatório Agronômico de Fiscalização, a Declaração para Cadastro de Imóvel Rural - DP "exofficio", 
bem como ofício informando a situação cadastral encontrada, sendo-lhe concedido o prazo de 15 
(quinze) dias para impugnação.

Parágrafo único. Compete ao Comitê de Decisão Regional o julgamento de impugnação 
interposta devendo, para tanto, buscar subsídios junto a equipe técnica responsável pela fiscalização 
do imóvel e, se for o caso, da Procuradoria Regional.

Art. 6° Estando devidamente instruído o processo administrativo no âmbito da 
Superintendência Regional e, respeitado o prazo para impugnação previsto no artigo 
anterior, será encaminhado à Divisão de Obtenção e Destinação -  SDTO, na forma do art. 
7s da Instrução Normativa n° 43, de 29.09.2000 e suas alterações, conjunto dos docu
mentos e atos administrativos necessários à edição de decreto declaratorio de interesse 
social para fins de reforma agrária composto de:

I - quadro resumo do processo de desapropriação de terras, conforme Anexo VI da IN ne 43/
2000;

II - ata da reunião do Comitê de Decisão Regional -  CDR em que foi aprovada a indicação do 
imóvel para desapropriação;

III - parecer revisor da Divisão Técnica sobe a instrução processual;

IV - certidão de registro dos imóveis;

V-parecer fundamentado da Procuradoria Regional, que conterá:

a) relatório circunstanciado;

b) aspectos dominiais do imóvel rural;

c) fundamentação legal; e

d) conclusão.

CAPÍTULO II

DA AVALIAÇÃO DO IMÓVEL RU RALE SUA PUBLICIDADE

Art. T9 Será elaborado Laudo de Vistoria e Avaliação mediante vistoria técnica nos termos do 
Manual para Obtenção de Terras, Módulo III, para a determinação da justa indenização prevista na 
Constituição Federal e regulamentada pela Lei 8.629/93 e suas alterações.

Art. 89 Ao Grupo Técnico de Vistoria e Avaliação, reunido em Mesa Técnica, compete, na 
forma do art. 3e, § 29, da IN 43/2000:
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I -  examinar e relatar os laudos de vistoria e avaliação, justificando os criterios técnicos 
adotados, bem como os valores obtidos;

II - verificar se os criterios técnicos adotados estão de acordo com as normas internas da 
Autarquia e, subsidiariamente, com a norma da ABNT específica para avaliação de imóveis rurais; e

III -  avaliar o custo, por família, do projeto de assentamento, observados os componentes do 
valor da terra nua, benfeitorias e créditos disponíveis.

Parágrafo único. Dostrês Engenheiros Agrônomos que participarão da Mesa Técnica, somente 
um poderá pertencer à equipe que realizou a vistoria e avaliação, cabendo-lhe a relatoria dos trabalhos.

Art 9-As vistorias para avaliação de imóveis rurais de interesse do INCRA serão realizadas por, 
no mínimo, dois Engenheiros Agrônomos, subscritores do laudo respectivo que deverão atestar tratar-se 
de terras economicamente úteis para assentamento de trabalhadores rurais, com devida Anotação de 
Responsabilidade Técnica junto ao CREA competente.

Art. 10. Após análise e aprovação de Mesa Técnica os laudos de vistoria e avaliação serão 
I  divulgados mediante extrato simplificado em jornal de grande circulação no Estado e na página oficial 
do INCRA na Internet.

§1-0  extrato simpl ¡ficado deverá conter as seguintes i nformações:

I -  número e data do laudo correspondente;

II -  denominação do imóvel e suas confrontações;

III—a área avaliada;

IV -o  município de localização do imóvel;

V -  a exploração predominante no imóvel; e

VI -  os valores referentes às benfeitorias e à terra nua resultantes da avaliação.

§ 29 A publicação dar-se-á, preferencialmente, nas páginas ou cadernos específicos sobre 
agropecuária ou nos classificados de oferta de imóveis rurais.

Art. 11. A divulgação de que trata o artigo anterior, deverá conter convite aos eventuais 
interessados em oferecer ao INCRA imóveis em condições assemelhadas ao anunciado, para que 
formalizem suas ofertas, num prazo de dez dias corridos, a contar da data de publicação do extrato 
simplificado.

Parágrafo único. As eventuais ofertas dos interessados deverão observar os seguintes requisi
tos:

I -  os imóveis ofertados deverão estar situados na mesma microrregião geográfica que o imóvel 
avaliado pelo INCRA;

II -  não poderão ser oferecidos imóveis que se encontrem em processo de desapropriação ou 
aquisição pelo INCRA;

III -  a oferta deverá ser formal izada nos termos previstos no Decreto n9 433, de 21 de janeiro 
de 1992, com as alterações introduzidas pelos Decretos n9 2.614, de 3 de junho de 1998 e 2.680, de 
17 de julho de 1998, com apresentação exigida nos mencionados atos; e

IV-a descrição das características agronômicas e a relação das benfeitorias existentes 
no imóvel, bem como a proposta de preço, deverão ser apresentadas através de Laudo Técnico
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de Vistoria e Avaliação, subscrito por engenheiro Agrônomo e comprovado o recolhimento de ART 
junto ao CREA.

Art. 12.0INCRA, através de seus técnicos ou de terceiros credenciados, confirmará "in loco" 
as informações prestadas por ocasião da habilitação.

A lt 13. Havendo interesse do INCRA pelo imóvel ofertado, ou vantagem de proposta apresen
tada em relação ao imóvel selecionado anteriormente, será definida a sua forma de obtenção em função 
de sua classificação fundiária, devendo os procedimentos administrativos posteriores observarem a 
legislação e normas internas pertinentes a cada caso.

Art. 14. A Divisão Técnica da Superintendencia Regional promoverá a confrontação do preço 
do imóvel originariamente vistoriado e anunciado, para as novas condições da oferta apresentada, 
analisando os aspectos técnicos, legais e de conveniência e oportunidade de prosseguimento do 
processo administrativo correspondente.

Art. 15.0 ofertante prestará caução em beneficio do INCRA, no valor correspondente aos 
gastos com a vistoria e avaliação do imóvel ofertado antes da realização desta pelos técnicos da 
autarquía.

§ 19 Na hipótese do art. 13 será restituida a caução.

§ 2e Caracterizada a má-fé ou a desistência, expressa ou tácita, pelo ofertante, o INCRA 
efetuará o recolhimento do valor da caução ao Tesouro Nacional.

CAPÍTULO 111

DAREAUZAÇÃO DE AUDIÊNaA PÚBLICA NO PROCESSO DE OBTBMÇÃO

Art16. É obrigatória a realização de audiencia pública, nos procedimentos administrativos que visem a 
obtenção de térras na modalidade compra e venda de que trata o Decreto n9 433, de 24/01/92, alterado 
pelos Decretos n9s 2.614, de 03/06/98 e 2.680, de 17/07/98.

§ 1u A audiencia pública será proposta pelo Comitê de Decisão Regional - CDR.

§ 2a A sessão será presidida pelo Superintendente Regional, convocada por Edital publicado 
por tres dias consecutivos no Diário Oficial da União, Diário Oficial do Estado e jornal de grande 
circulação no município e região, com prazo mínimo de 15 (quinze) dias de antecedencia, contado a 
partir da primeira publicação.

§ 3° Quando o imóvel objeto de obtenção tiver sido submetido e aprovado em audiência do 
Conselho Estadual de Desenvolvimento Rural Sustentável ou colegiado equivalente, poderá ser dispen
sada a realização de audiência pública.

§ 49 Poderá ser realizada a audiência pública em procedimentos expropriatórios de maior 
complexidade ou que envolvam tensão social.

§ 59 A audiência pública será registrada em ata, com assinatura e identificação dos participan
tes.

Art. 17. A Superintendência Regional convidará a participarem da audiência pública repre
sentantes dos Ministérios Públicos Federal e Estadual, dos Poderes Executivos e Legislativos, Estadual e 
Municipal, dos órgãos estadual ou municipal de terras, da OAB, CREA, Movimentos Sociais, Federação 
ou Sindicato de Trabalhadores na Agricultura, Federação ou Sindicato dos Produtores Rurais e outras 
entidades ou organizações com representatividade no município ou região.
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Art. 18. A Superintendência Regional elaborará relatório dos resultados da audiencia pública 
no prazo de quinze dias.

Parágrafo único. Os documentos produzidos pela audiencia pública e outros a ela trazidos 
serão anexados ao processo administrativo que trata da obtenção do imóvel sob exame, com remessa à 
Administração Central do INCRA.

CAPÍTULO IV 

DISPOSIÇÕES FINAIS

Art. 19. Esta Norma entra em vigor a partir da data da sua publicação.

Alt. 20. Revogam-se as disposições em contrário, especialmente a Norma de Execução INCRA/ 
DF/N91, de 2 de junho de 2000, publicada no Diário Oficial n9109, de 7 de junho de 2000.

MARCB.OAFONSO SILVA

(Veja Anexo I na página seguinte)



ANEXO I

1 - Levantamento do efetivo pecuário por categoria e por idade.
1.1 - O cálculo do efetivo pecuário a ser expresso em Unidades Animais, deverá considerar as seguintes 
categorias de animais e respectivos fatores de conversão:

Quadro 1 - Do Efetivo Pecuário

Categoria Animal NPde
Cabeças

Fator de 
Conversão

N- de Unidades 
Animais

Bovinos até 2 anos 0,37
Bovinos acima de 2 anos 0,87

Bubalinos 1,25
Eqüinos, Asininos e Muarés 1,00

Ovinos e Caprinos 0,25

2 - índices de Lotação Tabelados
2.1 -Os índices de lotação tabelados pelo INCRA em unidades animais corresponderão a 2/3 do 
número de cabeças, para converter as tabelas nQ4 e 5 da Instrução Especial INCRA ne 19, /80. Os índices 
de lotação tabelados por zona de pecuária, expressos em número de cabeças e em número de unidades 
animais, passam a ser os constantes dos quadros 2 e 3, a seguir.

Quadro 2 - índices de Lotação para Pecuária, para cálculo do GEE

ZONA DE 
PECUÁRIA

INDICE DE RENDIMENTO 
EM CABEÇAS

INDICE DE LOTAÇAO 
EM UNIDADES ANIMAIS

1 1,80 1,20
2 1,20 0,80
3 0,70 0,46
4 0,35 0,23
5 0,20 0,13

Quadro 3 - índices de Lotação para Pecuária, para cálculo do CUT

ZONA DE 
PECUÁRIA

INDICE DE RENDIMENTO 
EM CABEÇAS

INDICE DE LOTAÇAO 
EM UNIDADES ANIMAIS

1 0,90 0,60
2 0,70 0,46
3 0,50 0,33
4 0,25 0,16
5 0,15 0,10
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Norma de Execução/lncra/n2 02, 
de 28 de março de 2001

(Publicação: Diário Oficial n965, de 3/4/2001, seção 1, pág. 15 
e Boletim de Serviço n315, de 9/4/200 1)

Dispõe sobre a regulamentação para a fase de implantação do Projeto 
de Assentamento e dá outras providências.

0  SUPERINTENDENTE NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO DO INSTITUTO 
NACIONAL DE COLONIZAÇÃO E REFORMA AGRARIA, no uso das atribuições previstas no art. 28, 
inciso V, do Regimento Interno da Autarquia, aprovado pela Portaria/MDAn9164, de 14 de julhode 
2000, e tendo em vista as disposições das leis n9 4.504, de 30 de novembro de 1964; Leí n9 8.629, e 
respectivas alterações introduzidas pela Medida Provisoria n9 2.109-49, de 23 de fevereiro de 2001 e da 
Instrução Normativa INCRA n9 2, de 20 de março de 2001, resolve:

CAPÍTULO I

DOS PROCEDIMENTOS PARA IMPLANTAÇÃO DO PROJETO

Art. 19 Os procedimentos técnicos e administrativos a serem adotados na fase de implantação i 
dos projetos de assentamento de reforma agraria são regulados nesta Norma de Execução.

Parágrafo único. A fase de implantação, compreende:

1 -  a elaboração do Plano de Desenvolvimento do Assentamento - PDA;

II -  a execução de serviços de medição e demarcação topográfica;

III -a  elaboração do projeto simplificado;

IV-a aplicação do crédito de instalação (apoio e material de construção);

V -a  definição e caracterização da infra-estrutura básica; e

VI -  a definição e caracterização das atividades a serem apoiadas com os créditos de produção 
doPRONAF-A;e

VII -  a supervisão e acompanhamento do projeto de assentamento pelo período de 03 (três)
anos.

CAPÍTULO II

DA COORDENAÇÃO E FISCALIZAÇÃO DAS AÇÕES
Seção I 

Equipe Gestora Regional

Art. 2{- Fica instituída a Equipe Gestora Regional incumbida de coordenar as ações previstas 
nesta Norma de Execução, especialmente:

I -  implementar e manter o processo de cadastramento e credenciamento das entidades ou
empresas prestadoras de serviços, de acordo com o Anexo I;

II-assegurar na Programação Operacional da Superintendência Regional os recursos orça
mentários necessários à contratação do PDA, execução dos serviços topográficos e supervisão e acom-
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panhamento da implantação do projeto;

III -  viabilizar a integração com outros programas do governo Estadual e Municipal.

§ 19 A equipe será composta de, no mínimo, três servidores da Divisão Técnica, designados 
pelo Superintendente Regional, sendo um Engenheiro Agrônomo.

§2-A Equipe Gestora Regional promoverá a participação de profissionais do Conselho 
! Estadual de Desenvolvimento Rural, da Secretaria Executiva Estadual do PRONAF e outros profissionais 
das áreas de desenvolvimento rural integrado, mediante convite da Superintendência Regional do 
INCRA

Seçãoll 
Da Comissão de Fiscalização

Art. 3-À Comissão de Fiscalização, a ser designada pelo Superintendente Regional, caberá:

I -  aprovar o PDA, após concordância prévia dos assentados em assembléia, registrada em ata;

II - autorizar a liberação dos recursos com base no Plano de Trabalho;

III -  acompanhar, fiscalizar e avaliar a execução dos serviços a serem realizados pela empresa 
ou entidade contratada.

CAPÍTULO III

DA CONTRAÇÃO DE EMPRESAS OU ENTIDADES 
PRESTADORAS DE SERVIÇOS

Seção I 
Credendamento

Art. 4e As empresas ou entidades interessadas no processo de contratação dos serviços previs
tos nesta Norma deverão estar previamente credenciadas junto ao INCRA e integrarão o Banco de Dados 
do Desenvolvimento da Agricultura Familiar, a ser mantido pela Equipe Gestora Regional.

Parágrafo único. Conforme Anexo I, exigir-se-á da empresa ou entidade a ser contratada a 
existência em seu quadro de pessoal, de profissionais com, no mínimo, dois anos de experiência, na 
promoção do desenvolvimento rural integrado voltado para a agricultura familiar.

Seçãoll
Contratação

Art. 5- A contratação dos serviços poderá ser realizada através de convênio com o Estado, 
Municípios ou entidades civis sem fins lucrativos, de acordo com a legislação vigente.

Art. 6Õ No plano de trabalho a que se refere o art 3B, que fará parte do contrato a ser celebrado 
com as entidades mencionadas, deverá constar detalhamento das metas a serem atingidas, com seu 
respectivo cronograma de execução.

Parágrafo único. A Equipe Gestora Regional fornecerá à contratada todas as informações 
constantes do processo administrativo de desapropriação e de criação do projeto de assentamento, que 
subsidiarão a elaboração do Plano de Desenvolvimento, definindo critérios técnicos complementares, 
conforme consta do Roteiro Básico para Elaboração de PDA (Anexo II).

Art. T- Constarão do contrato cláusulas específicas obrigando a empresa ou entidade 
credenciada:
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I-a  elaborar o PDA;

II-a executar os serviços de medição e demarcação topográfica;

111 -  a elaborar o projeto simplificado;

IV - a acompanhar a aplicação do crédito de instalação (apoio e material de construção);

V -a  definir e caracterizar a infra-estrutura básica;

VI -  definir e caracterizar as atividades a serem apoiadas com os créditos de produção do 
PRONAF-A;e

VII - a supervisionar e acompanhar o projeto de assentamento pelo período de 03 (três) anos.

§ 19 Nos projetos de assentamento já criados que já tenham sido contemplados com quaisquer 
das ações consideradas no art. 19 parágrafo único desta Norma, deverão ser contratados os serviços I 

complementares a fase de implantação.

§ 29 Na contratação que envolva conjuntamente a elaboração de PDA, serviços de medição e 
demarcação topográfica e a supervisão do 19 ano, a empresa ou entidade poderá fazer composição de 
custos diferenciados para cada ação, desde que não ultrapasse a soma dos limites individuais estabele
cidos em norma de execução específica.

§ 39 A referência para a remuneração da supervisão e acompanhamento nos dois anos 
subsequentes será estabelecida em norma de execução especifica, cujos recursos deverão estar assegu
rados nas respectivas programações operacionais da Superintendência Regional.

CAPÍTULO IV 

DAS CON DIÇÕES PARA ELABORAÇÃO DO PDA

Art. 89 A contratada deverá elaborar o PDA no prazo máximo de três meses, contados da data 
de contratação dos serviços, devendo o repasse dos recursos ocorrer conforme cronograma físíco- 
financeiro de execução definido e prévia apresentação dos produtos previstos no plano.

Art. 99 Caberá à contratada realizar a capacitação genérica dos assentados, visando a prepara
ção para o processo participativo de elaboração do PDA, e programar as capacitações subsequentes 
voltadas para as atividades de sustentabi I idade econômica do Projeto de Assentamento.

Art. 10. A contratada deverá, obrigatoriamente, buscar a participação do Conselho Muni
cipal de Desenvolvimento Rural Sustentável ou entidade correlata, a fim de adequar a elaboração 
do PDA ao contexto de desenvolvimento local, anexando o parecer do Conselho sobre a proposta 
apresentada.

Art. 11. A elaboração do PDA deverá contemplar os parâmetros técnicos do Roteiro Básico 
para Elaboração do Plano de Desenvolvimento Sustentável do Assentamento (Anexo II), visando a 
qualidade ambiental e o desenvolvimento sócio-econômico das famílias beneficiárias, com foco na 
inserção ao mercado.

CAPTTULOV 

DISPOSIÇÕES GERAIS

Art. 12. Para consecução dos objetivos previstos nesta Norma, as Equipes Gestoras Regionais, 
deverão assegurar a efetiva participação das famílias beneficiárias, sobretudo da mulher trabalhadora 
rural e dos filhos que já integrem a força de trabalho familiar.
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Art. 13. Os casos omissos e as dúvidas suscitadas na presente Norma de Execução serão 
dirimidas pela Superintendência Nacional de Desenvolvimento Agrário.

Art. 14. Esta Norma de Execução entra em vigor na data de sua publicação.

Art 15. Revogam-se as disposições em contrário.

MARCELO AFONSO SILVA



ANEXO I

PROCEDIMENTOS PARAOCADASTRAMENTO E CREDENCIAMENTO DE EMPRESAS
OU ENTIDADES PRESTADORAS DE SERV IÇOS PARA A ELABORAÇÃO DO PDA

1. INSCRIÇÃO

1.1 Poderão se inscrever pessoas jurídicas de direito público ou privado, cujo responsável 
técnico deverá ter experiência técnica e pedagógica comprovada de, no mínimo, 2 (dois) anos, no 
planejamento, capacitação e assistência técnica na agricultura familiar.

1.2 A empresa ou entidade deverá ser constituída, no mínimo, por dois profissionais de nível 
superior e contar com equipe multidisciplinar nas áreas agronômica, sócio-econômica e ambiental.

1.3 Atendidos os requisitos acima, será cadastrada a empresa ou entidade que apresentar os 
documentos relacionados no item 2.

2. DOCUMENTOS NECESSÁRIOS PARAOCADASTRAMENTO

a) Nome completo da entidade;

b) número de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica -CNPJ;

c) endereço (rua, número, complemento, bairro, CEP, cidade, estado), telefone, fax e e-mail;

d) nome do diretor ou representante legal, fundamentado em ata de posse, registrada em 
cartório, bem como seus dados pessoais (identidade e CPF);

e) principal fonte de receita da instituição;

f) certidões negativas da Receita Federal, INSS, PIS/PASEP, Secretaria Estadual e Municipal da
Fazenda;

g) Estatuto ou Contrato registrado em cartório e na Junta Comercial;

h) relação de sócios e empregados; e

i) declaração de regularidade do representante legal da empresa de que a mesma não se 
encontra em mora ou débito junto a qualquer órgão ou entidade da Administração Pública Federal 
direta ou indireta.

3. CREDENCIAMENTO

A empresa ou entidade cadastrada passará por um processo de avaliação/seleção pela Equipe 
Gestora Regional, que aprovará ou não o seu credenciamento. Esta avaliação/seleção se dará com base, 
no mínimo, nos parâmetros e aspectos relacionados abaixo:

a) Experiência em desenvolvimento local sustentável;

b) experiência ou conhecimento de realidades regionais;

c) organizaçãoe capacidade instalada;

d) currículo e entrevista com a equipe técnica a cargo da elaboração do Plano;

e) comprovante de regularidade da equipe técnica junto aos respectivos conselhos profissionais;

f) abordagem pedagógica; e

g) proposta sucinta da metodologia a ser utilizada para a elaboração do PDA (instrumentóse 
técnicas participativas).
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ANEXOU

ROTEIRO BÁSICO PARA ELABORAÇÃO DO PLANO DE 
DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL DO ASSENTAMENTO-PDA

1 - APRESENTAÇÃO

A apresentação deverá ser feita pela empresa ou entidade selecionada para executar a elabo
ração do PDA, com a síntese do trabalho, metodologia de preparo e os propósitos do plano.

2 - IDENTIFICAÇÃO DO ASSENTAMENTO

Deverá ser feita a identificação sucinta do Projeto de Assentamento, conforme abaixo:

a) denominação do assentamento;

b) data da Portaria de criação e numero do Decreto;

c) área total;

d) local izaçãoe acesso;

e) número de famílias assentadas;

f) área média por família;

g) entidade representativa dos Assentados (nome, CNPJ, endereço, telefax, etc.).

3 -CENÁRIO SÓCIO-ECONÔMICO E AMBIENTAL DAREGIÂO DE INFLUÊNCIA DO PROJETO DE 
ASSENTAMENTO

a) Descrição das condições climáticas dominantes na microrregião da área do assentamento 
(precipitação pluviométrica média, período chuvoso, balanço hídrico, temperatura mínima, média e 
máxima, veranicos);

b) identificação e representação cartográfica da bacia ou sub-bacia hidrográfica na qual está 
inserida a área do projeto de assentamento; descrição das características ambientais presentes na sub- 
bacia (solos, vegetação, recursos hídricos, relevo, fauna, uso da terra, sistemas de produção);

c) descrição analítica das condições de conservação/degradação ambiental da bacia ou sub- 
bacia hidrográfica na qual está inserida a área do projeto de assentamento;

d) situação social, demográfica e fundiária do município e micro-região: população urbana e
! rural, densidade demográfica, migração, estrutura fundiária, nível educacional e de renda da popula- ¡ 
i ção, infra-estrutura física e social, etc.;

e) economia do município e microrregião: principais atividades econômicas, principais pro
dutos agropecuários, evolução recente da economia, projetos/programas de desenvolvimento regional 
e municipal, existência de Conselho e/ou Plano Municipal de Desenvolvimento Rural e Ambiental, etc.

f) Em caso da existência de zoneamento económico-ecológico do Estado, da microrregião ou 
do município, identificar e enumerar as caraterísticas da zona onde está inserida a área do projeto de 
assentamento.

4 - DIAGNÓSTICO DAÁREA DO PROJETO DE ASSENTAMENTO

O diagnóstico da área do projeto de assentamento deverá considerar as informações básicas
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relativas ao mesmo, constantes do PDS -  Plano de Desenvolvimento Sustentável - módulo do SIPRA, 
sendo detalhado conforme se segue:

4.1 - Diagnóstico do Meio Natural

4.1.1 Solos

Realizar levantamento pedológico em escala compatível com a área do Projeto, identificando 
e mapeando as principais unidades de solos existentes, de acordo com a classificação adotada pela 
Sociedade Brasileira de Ciência do Solo, observando ainda seus fatores restritivos, estado de conserva
ção e principais problemas de degradação com respectivas causas.

4.1.2 Relevo

a) Levantamento planialtimétrico em escala compatível para determinação do melhor tipo de 
ocupação a ser realizado em cada parte do imóvel, bem como para a identificação das áreas de 
preservação permanente, locação das áreas de reserva legal e da estrutura viária. Deve-se demonstrar no 
Mapa de Uso Atual da Terra e Cobertura Vegetal das diferentes classes de declividades ou de relevo, 
segundo o Quadro 1.

Quadro 1. Classes de Relevo e de Declividade Existentes no imóvel

Classes de Relevo Classes de Declividade Percentagem da 
Área do ImóvelDescrição Em percentual Em graus

Plano 0 - 5 0 -2 ,9
Suave Ondulado 5 - 1 0 2,9-5,7
Ondulado 1 0 - 1 5 5,7-8 ,5
Muito Ondulado 1 5 - 2 5 8 ,5 -1 4
Forte Ondulado 2 5 - 4 7 1 4 - 2 5
Areas de Uso Restrito 4 7 - 1 0 0 2 5 - 4 5
Área de Preservação 
Permanente

> 100 >45

b) Caso não seja possível elaborar o mapa de classes de declividade, pode-se digitalizar as 
curvas de nível e produzir mapa com as mesmas, de modo a ter-se idéia do relevo da área ou, ainda, 
produzir um mapa com as classes de relevo.

4.1.3 Recursos Hídricos

Disponibilidade de águas superficiais (fazer constar no mapa básico os rios, córregos, barra
gens, lagos, etc.) e subterrânea, uso atual e potencial para exploração econômica, estado de conserva
ção e principais problemas de degradação e respectivas causas.
4.1.4 Fauna

Espécies animais predominantes, principais problemas de sobrevivência da fauna com 
respectivas causas. Ressaltar espécies endêmicas, espécies predadoras e as que estão com risco 
de extinção.

4.1.5 Uso do Solo e Cobertura Vegetal

a) Ressaltar em mapa os tipos de vegetação existentes, incluindo a situação atual da cobertura
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vegetal nativa; espécies vegetais predominantes, estado de conservação e principais problemas de 
degradação com respectivas causas. Ressaltar as espécies endêmicas e as protegidas por lei.

b) Nesse mapa temático de uso atual da terra, serão identificadas:

1. áreas de cultivo, anuais e perenes, de pastagens, florestais, etc.;

2. áreas de vegetação autóctone, primária, secundária ou em fases inicial ou intermediária de 
regeneração, especificando a fitofisionomia;

3. áreas de preservação permanente, classificadas conforme o seu estado (conservado, degra
dado, etc.);

4. área de reserva legal;

5. rede viária e elétrica existentes;

6. recursos hídricos existentes; e

7. edificações e instalações.

4.1.6 Reserva Legal e Área de Preservação Permanente

Esboçar em mapa as áreas de reserva legal e de preservação permanente. Confrontar a realidade 
dessas áreas com as exigências da legislação ambiental. Relacionar os problemas de degradação das 
áreas de reserva legal e preservação permanente e apontar as causas do eventual descumprimento da 
legislação ambiental.1

4.1.7 Estratifícação Ambiental dos Agroecossistemas?

Identificar, de acordo com os itens anteriores, as unidades agroambientais (ou unidades da 
paisagem1), de forma a sintetizar as relações solo/relevo/água/vegetação que as caracterizam, relacio
nando-as com seu potencial e sua limitação produtiva.

4.1.8 Capacidade de Uso da Terra

Considerando a análise da qualidade dos solos, as condições do relevo, o uso atual e as 
condições climáticas da região, indicare representar cartográficamente as classes de capacidade de uso 
das terras, segundo nomenclatura adotada pela Sociedade Brasileira de Ciência do Solo.

4.2 - Diagnóstico do Meio Sócio-econômicoe Cultural

4.2.1 Histórico do Projeto de Assentamento

Descrever a trajetória de criação do assentamento, a origem dos assentados e a situação socio
económica dos mesmos.

1 Em alguns casos pode ser necessário uma realocação da área de Reserva Legal
2 Estratificar significa "separar uma área maior em porções mais ou menos homogêneas; identificar numa área hetero
gênea as partes componentes, apresentando cada qual considerável homogeneidade" (RESENDE, Mauro e outros. 
Pedología: base para distinção de ambientes, Viçosa: NEPÜT, 1995)
3 Unidades da paisagem podem ser definidas como as unidades básicas de sistematização do comportamento dos 
ecossistemas (PETERSEN, Paulo. Diagnóstico Ambiental Rápido e Participativo. In: Alternativas: cadernos de agroecologia. 
R*)<te\amm\fl&VlA]9%.)douaxnoasunidadesquedelimitamasdesoontinuidadesdapaisagemnatural(TCA100, 
V. M. La Apnopriación Campesina de la Naturaleza. México, 1996, mimeo)
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4.2.2 População e Organização Social

Caracterizar e analisar, por faixa etária e por gênero, o total da população. Estimar o percentua 
das famílias com acesso a benefícios, pecúlio e pensões por aposentadoria, invalidez ou dependência. 
Descrever as diversas formas de organização da população existentes (associações, cooperativas, etc.), 
assim como o grau de efetividade de seu funcionamento, e o nível de participação das mulheres e dos 
jovens

4.2.3 Infra-estrutura Física, Social e Econômica

Identificar os equipamentos e instalações passíveis de uso comunitário, tais como: escolas, 
prédios que possam servir para instalação de centros comunitários, estábulos, pastos, aguadas e outras 
infra-estruturas que possam ser aproveitadas para uso da comunidade.

4.2.4 Sistema Produtivo

Anal isar os sistemas produtivos e suas articulações internas e externas (no contexto local, 
regional, etc.), com visão ampliada da dinámica e da lógica produtiva predominante no assentamento.

4.2.4.1 Sistemas Agropecuários ou Extrativistas Existentes e Renda Média Atual

Descrever a forma atual de organização da produção no assentamento, identificando e descre
vendo os sistemas de produção, coletivos ou individuais existentes, tecnologia empregada, produtivi
dade obtidas, calendário das atividades e da ocupação da mão-de-obra.

42.4.2 Agroindustrializaçãoda Produção

Caracterização das atividades de agroindustrialização da produção e a importância destas 
atividades no assentamento em termos de renda e emprego. Renda atual (receitas, despesas, 
saldo) obtida pelos assentados com determinada agroindústria. Compatibilizar com os sistemas 
agropecuários descritos acima.

4.2.43 Atividades Produtivas Não-Agrícolas

Atividade econômicas não-agrícolas que efetivamente contribuem com o incremento de renda 
no assentamento (artesanato, olaria, serraria, exploração mineral, etc.). Renda atual obtida com cada 
atividade não-agrícola. Compatibilizar com os sistemas agropecuários descritos acima.

4.2.4.4 Mulheres elovens

Pri ncipais atividades desenvolvidas pelas mulheres e jovens nos sistemas produtivos descritos 
acima, e principais problemas relacionados às condições sócio-econômicas desses grupos.

4.2.5 Estudo de Mercado

Analisar os aspectos positivos e os principais problemas de comercialização, abastecimento, 
armazenamento e beneficiamento de produtos agropecuários, abordando o processo e forma de organi
zação da comercialização; canais; fluxo; principais pólos comerciais; grau de mercantilização da 
produção; sistema e forma (individual e coletiva) de organização do abastecimento.
4.2.6 Serviços de Apoio à Produção

4.2.6.1 Assistência Técnica

Descrição do serviço de assistência técnica prestado, com indicação das suas principais 
deficiências. Possibilidades do Estado, prefeitura municipal ou a comunidade assumir parte ou a 
totalidade dos serviços de assistência técnica.
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4.2.Ó.2 Crédito

Descrição das operações de crédito realizadas até boje pelos assentados, de acordo com a 
linha de crédito utilizada, com os respectivos valores: crédito instalação (apoio e aquisição de 
material de construção), PRONAF, bem como outras linhas de créditos já utilizadas pelos 
assentados, abordando, dentre outros, os seguintes aspectos: qualidade dos projetos apresenta- ¡ 
dos; efetividade de aplicação dos recursos; causas de eventuais inadimplências e eventuais 
necessidades de recomposição de dívidas.

14.2.63 Capacitação Profissional

Descrição dos serviços de capacitação profissional disponibilizados aos assentados, abordan
do, dentre outros, os seguintes aspectos: tipos de curso ofertados; grau de coerência com a base 
produtiva, de aproveitamento dos participantes e de aplicação dos conhecimentos adquiridos, etc.

4.2.7 Serviços Sociais Básicos

4.2.7.1 Educação

Infra-estrutura disponível com indicação das instituições responsáveis pela sua construção; 
instituições responsáveis pela manutenção dos serviços de educação disponibilizados; grau de instru
ção por faixa etária, taxas de evasão e repetência por série, nível de escolaridade, número de analfabe
tos; disponibilidade e qualidade de merenda escolar e do transporte escolar; disponibilidade e quali
ficação dos professores; principais problemas e respectivas causas, relacionados à oferta do serviço 
educacional pela prefeitura municipal e ao rendimento pedagógico dos alunos.

4.27.2 Saúde e Saneamento

Infra-estrutura disponível com indicação das instituições responsáveis pela sua construção; 
instituições responsáveis pela manutenção dos serviços de saúde disponibilizados; principais doenças; 

i taxa de mortalidade infantil; condições sanitárias; acesso e qualidade de água consumida; nível de 
nutrição e hábitos alimentares; índice de vacinação; atendimento médico-odontológico; saúde preven
tiva e pré-natal; condições de moradia; disponibilidade de banheiros e fossas sépticas de higiene. 
Principais problemas e respectivas causas, relacionados à oferta do serviço de saúde pela prefeitura 
municipal.

4.2.7.3 Cultura e Lazer

Infra-estrutura disponível, com indicação das instituições responsáveis pela sua construção; 
instituições responsáveis pela manutenção dos serviços culturarse de lazer disponibilizados. Principais 
manifestações culturais e práticas de lazer para adultos, jovens e crianças. Principais problemas e 
respectivas causas relacionados à oferta de serviços culturais e de lazer pela prefeitura municipal.

4.2.7.4 Habitação

Número, funcionalidade e qualidade das habitações. Principais problemas relacionados à 
: habitação.

4.27.5 Outros Programas Governamentais e Não-Govemamentais

Planos, programas e projetos governamentais, exceto os já tratados acima e não-governamen- 
tais com ações no assentamento. Problemas relacionados à sua implementação e possibilidades de 
melhor utilização dos seus recursos.
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4.2.8 Síntese das Limitações, Potencialidades e Condicionantes

É uma síntese de todo o diagnóstico, caracterizando os principais sistemas produtivos existen
tes no assentamento, as dimensões ambiental, institucional, econômica e social do assentamento, numa 
visão abrangente, e incluindo as principais limitações, potencialidades e condicionantes (aqueles 
elementos que estão tora do controle dos assentados ou de decisão no âmbito municipal) ao alcance do 
desenvolvimento sustentável.

5 -PROGRAMAÇÃO DO DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL

O plano se materializa na forma de programas temáticos, identificados com os assentados e 
sintonizados com a situação constatada no diagnóstico, de forma que sejam exeqüíveis, facilitem as 
negociações e atendam aos requerimentos exigidos pelas diversas fontes de financiamento.

5.1 - Objetivo Geral

Definir o objetivo geral do plano de desenvolvimento de forma clara e compatível com as 
situações negativas do diagnóstico, os potenciais detectados e o futuro desejado.

5.2 - Futuro Desejado para o Assentamento

a) Montar cenários do futuro desejado pelos assentados para o assentamento, voltados para a 
organização territorial, serviços sociais, sistema produtivo e meio ambiente.

b) Entre os cenários futuros desejados, deve-se dar atenção especial para o sistema produtivo 
base de sustentabilidade do assentamento e do assentado.

c) Neste cenário, o Projeto Simplificado para Aplicação de Crédito de Apoio exigido em 
norma de execução específica, deverá, dentro do possível, ser aplicado nas atividades produtivas.

d) Para a definição e caracterização da infra-estrutura básica deve-se promover ampla discus
são com os assentados visando direcionar sua aplicação para atender necessidades ligadas às atividades 
produtivas.

e) Dentre as possibilidades relacionadas a seguir, algumas obras de infra-estrutura que poderão 
ser implantadas com os recursos destinados para tal.

1. Construção e conservação de estradas de acesso (alimentadora e penetração);
2. Sistemas elétricos;

3. Saneamento básico;

4. Obras e equipamentos de apoio produtivo (armazéns, silos, agroindústria, etc.);

5. Capacidade produtiva dos solos (adubação, calagem, controle de voçorocas, etc.);

6. Proteção ambiental (reflorestamento, proteção de encostas, etc.);
7. Irrigação.

5.3-Programas

Antes de entrar na apresentação e descrição dos programas específicos, deve-se expor de forma 
geral a lógica, os objetivos e as estratégias que conformam e dão coerência ao plano como um todo, 
articulando as suas partes, assim como o modelo de gestão que propiciará a materialização dos progra
mase subprogramas. Cada programa e seus subprogramas deverão ter seus objetivos, lógica e estratégias 
próprias, que devem ser descritas quando de sua apresentação, assim como as metas, os resultados 
esperados e os recursos necessários para sua efetivação.
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5.3.1 - Organização Territorial

a) O anteprojeto da organização territorial objetiva, com base nos estudos dos recursos 
naturais, propor o melhor uso futuro do imóvel. O planejamento da organização territorial da área, 
deverá resultar no assentamento de famílias de trabalhadores rurais, com áreas médias uniformes, 
compatíveis com a diversidade da qualidade dos solos, com acesso à água e no melhor planejamento 
possível das estradas, dos núcleos urbanos, das áreas de preservação permanente, das reservas legais e 
tipos de cultura a serem implantadas.

b) A organização territorial deverá ser planejada utilizando-se imagens de satélite e outros 
materiais cartográficos e bibliográficos disponíveis, em especial o Relatório Técnico Preliminar e o 
Laudo de Vistoria e Avaliação, produzidos pelas Divisões Técnicas das SR's. Caso estes materiais 
cartográficos sejam considerados insuficientes, estudos complementares dos recursos naturais deverão 
ser realizados. A participação da comunidade assentada é essencial, durante todas as fases do processo 
de planejamento da organização territorial.

c) Será necessário verificar em campo a viabilidade da implantação do anteprojeto.

5.3.1.1 Proposta do Anteprojeto de Organização Territorial

O anteprojeto da organização territorial deverá obedecer a legislação agrária e ambiental, 
especificando:

a) Perímetro e área total;

b) parcelas de exploração individuais e as áreas de exploração coletiva (agrícola, pecuária, 
florestal, etc.), especificando a área de cada parcela ou de exploração comunitária;

c) as áreas urbanas (centro comunitário ou núcleos urbanos, quando forem previstos lotes 
urbanos para os assentados), especificando as áreas totais, cujas edificações e instalações serão 
dimensionadas em função das necessidades e de acordo com o número de famílias do projeto e do 

, sistema de aldeamento;

d) reserva legal coletiva, se for o caso (existente ou projetada), especificando as áreas totais;

e) locação das áreas de preservação permanente, com respectivos tamanhos;

f) recursos hídricos (rede hidrográfica, barragens, cacimbas, açudes, poços artesianos, etc.);

g) estradas existentes, a recuperare projetadas (alimentadoras e de penetração), bem como as 
estradas municipais, estaduais e federais, especificando a sua extensão total;

h) rede elétrica tronco, projetada ou existente;

i) as áreas não aproveitáveis para exploração agrossilvopastoril, não classificadas em outras 
categorias (áreas de domínio de redes elétricas, passagens de oleodutos, etc.).

5.3.1.2 Áreas de Produção

As áreas de produção deverão ser definidas em função do levantamento dos recursos naturais, 
dos tipos de explorações e da cultura do assentado. As áreas do assentamento podem ser exploradas 
deforma individual (parcelas), comunitária ou mista (individúale comunitária), conforme as discus- 1 

sões com a comunidade.

5.3.1.3 Distribuição das Parcelas ou Área Comunitária

a) As parcelas deverão ser planejadas e distribuídas de forma que as mesmas tenham, preferen-
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cálmente, acesso à água, localizadas nas partes baixas, e à rede viária, que deverá ser projetada nos 
divisores d'água, que dão acesso aos lotes. Este tipo de planejamento permitirá que a frente da parcela 
fique na parte alta (estrada) e o fundo voltado para a drenagem ou aguadas. A relação máxima entre o 
comprimento e a largura da parcela deverá variar entre quatro e seis.

b) Desta forma verifica-se que a organização territorial ou planejamento físico da área 
, deverá ser esboçada em função, principalmente, da rede hidrográfica, do relevo e da aptidão 
agrícola das terras, podendo as parcelas variarem radicalmente de forma e tamanho em função 
desses atributos físico-geográficos.

5.3.1.4 Áreas Para Uso Urbano

a) Os núcleos urbanos, quando previstos, devem ser projetados de forma a ocupar, preferen
cialmente, a área central do projeto de assentamento. Sempre que possível, deve-se aproveitar a sede do 
imóvel rural, onde muitas vezes já existe infra-estrutura aproveitável para a instalação do futuro núcleo 
urbano. O número máximo de parcelas urbanas, por núcleo, deve ser de 300. Quando houver mais de 
300 famílias, deve-se projetar tantos núcleos quanto forem necessários. De modo geral, imóvel rural 
com área acima de 5.000 hectares, exige a constituição de mais de um núcleo urbano, prevalecendo um 
principal, localizado, normalmente, na parte central, onde são implantadas infra-estruturas de maior 
porte. Os núcleos deverão ser locados de forma uniforme no projeto, equidistantes entre si e espaçados 
por cerca de seis quilômetros. A organização territorial deverá ser projetada de modo a minimizar-se as 
distâncias das parcelas até os núcleos, onde o assentado poderá fixar sua residência.

b) A infra-estrutura física e de serviços a ser disponibilizada à comunidade de assentados nos 
núcleos urbanos deve prever:

1. posto de saúde;

2. escola de 1y grau, até a 4a série;

3. centro comunitário;

4. armazém;

5. lotes urbanos, residenciais e comerciais;

6. sistema de abastecimento d'água; e

7. eletrificação, dentre outros.

5.3.1.5 Áreas de Reserva Legal e de Preservação Permanente

a) As áreas de reserva legal deverão ser, preferencialmente, locadas nas unidades fisiográficas 
mapeadas como de classes de capacidade de uso de maior limitação ao uso agrícola.

b) Estas áreas de reserva legal, quando em blocos, integrarão a área da parcela, devendo 
corresponder a 50% da parcela, para a Amazônia Legal e 20%, para as outras regiões do País. Este tipo 
de planejamento permitirá ao assentado explorar toda a sua parcela, exceto as áreas de preservação 
permanente. Serão, portanto, áreas de domínio dos assentados, que podem ser exploradas, através de 
manejo sustentado, principalmente, em atividades extrativistas.

c) Se as áreas de reserva legal forem locadas nas parcelas, elas deverão incidir nas áreas de 
preservação permanentee de maior limitação ao uso agrícola. Nas áreas de preservação permanente 
inseridas nas áreas de reserva legal não é permitido qualquer tipo de intervenção antrópica; nas demais 
áreas fica permitida a sua utilização através de manejo sustentado.
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d) A reserva legal de cada parcela deverá unificar-se com a área de reserva legal da parcela 
seguinte e as áreas de preservação permanente, formando assim, uma faixa de vegetação contínua ao 
longo das drenagens, assegurando dessa forma, a preservação ambiental e a troca de genes entre 
populações que de outro modo estariam isoladas.

e) Os assentados devem ser orientados a explorar de forma racional os recursos naturais 
renováveis, por meio de um programa de educação ambiental a ser ministrado à comunidade assentada. í

f) Fica a cargo do IBAMA ou do órgão ambiental do estado, conjuntamente com esta Autarquia, 
a fiscalização e o monitoramento das áreas de reserva legal e de preservação permanente, que serão de 
preferência, as áreas com vegetação nativa, secundária, ou em fase de regeneração.

5.3.1.6 Rede Viária e Elétrica Internas

a) A locação dos eixos viários é determinada com base nas informações contidas na carta 
planialtimétrica e depois de mapeadas as áreas de exploração, de reserva legal, de preservação perma
nente e de destinação urbana. Estes deverão ser dispostos nos divisores de água, evitando-se elevações 
de declividade acentuada, podendo, em alguns casos, sua projeção, no material cartográfico, incidir na 
meia encosta.

b) Esta metodologia tem por objetivo minimizar os custos com obras de arte e o volume de terra 
a ser movimentada. Objetiva, também, por ocasião da projeção do parcelamento, permitir que todas as 
parcelas tenham a sua frente voltada para a rede viária e o fundo para as aguadas.

c) Para uma melhor locação da malha viária, será necessário se dispor de uma carta 
planialtimétrica, em escala não inferior a 1:50.000, com curvas de nível de, se possível, vinte em vinte 
metros e que retrate toda a rede de drenagem existente na área.

d) Os mapas temáticos, elaborados de acordo com a metodologia já exposta anteriormente, 
deverão servir de base para a locação da rede viária, pois é de fundamental importância que se evite a 
projeção da mesma sobre terrenos arenosos, alagadiços e de relevo muito movimentado.

e) A rede tronco da eletrificação deverá seguir a rede viária, de modo a atender a todas as
parcelas.

f) Em função do tráfego e número de parcelas a serem atendidas, as estradas devem ser 
h jerarquizadas em alimentadoras e de penetração. Devem ser especificados o número de quilômetros a 
construiré a recuperar de cada um dos tipos de estradas. Também devem ser locadas as estradas de 
domínio federal, estadual e municipal, com a respectiva faixa de domínio, quando incidentes na área 
do projeto de assentamento. As estradas e caminhos que estiverem em situação i rrecuperável, devem ser 
diferenciados na legenda e impressos com pouco destaque.

g) Quando houver a necessidade da construção de obras de arte, estas devem ser locadas no 
Mapa de Organização Territorial. As especificações técnicas das obras-de-arte, metodologia e os custos 
de construção das estradas, serão objeto de Projeto Básico de Engenharia.

h) Na produção dos mapas deve-se seguir, no que couber, as normas e parâmetros técnicos 
constantes do Manual de Cartografia Fundiária, editado pelo INCRA, atentando, principalmente, no 
que diz respeito a escala que deve ser compatível com o tamanho do projeto, formato, carimbo e 
legenda. Utilizar coordenadas geográficas ou UTM para localização do imóvel.

i) deve-se, sempre que considerados suficientes, aproveitar os mapas produzidos pelo INCRA.
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5.3.2 - Programa Produtivo

a) Nesse programa, devem constar todas as atividades produtivas previstas no espaço tempo
ral, que poderemos chamar de subprogramas, identificando: os produtos, a base tecnológica, a infra- 
estrutura necessária, as necessidades e estratégias de organização, o calendário da atividade, as metas 
produtivas, as possibilidades de mercado, as necessidades de capacitação e assistência técnica, etc.

b) Deve-se ainda, procurar localizar as diferentes atividades, em relação às unidades 
agroambientais delimitadas no diagnóstico, aos potenciais, limites e fragilidades de cada unidade, e ao 
desenho proposto para a organização territorial do projeto de assentamento (item anterior). Deve-se 
caracterizar aqui as tipologias de sistemas de produção que irão se implementar em função dessa 
organização territorial (que é função da variação espacial dos recursos naturais da área), dos interesses 
e vocações diferenciadas dos assentados e das possibilidades de mercado. Essa tipologia dará condição 
para determinação de parcelas médias, que servirão para análise de viabilidade econômica.

c) Esse programa pode ser dividido nos seguintes subprogramas:

1. Produção agropecuária e uso econômico da biodiversidade;

2. Agroindústrias;

3. Atividades produtivas não-agrícolas;

4. Mercado, comercial izaçãoe abastecimento.

5.3.2.1 Determinação do Sistema de Produção a ser implantado

a) A determinação do sistema de produção a ser introduzido no futuro PA é de fundamental 
importância na viabilização do projeto e no planejamento do uso dos recursos naturais disponíveis.

b) Entende-se por sistema de produção a combinação da exploração de diferentes produtos 
agrícolas, pecuários, florestais e outros pelas unidades de produção familiares.

c) A escolha do sistema de produção deve levar em conta os seguintes aspectos:

1. investigação sobre os produtos historicamente explorados no imóvel rural e nos arredores, 
verificando-se, também, os níveis tecnológicos adotados e passíveis de serem adotados pelos agriculto
res clientes da reforma agrária;

2. discussões com as famílias que irão ser assentadas, identificando as explorações que as 
mesmas têm interesse e que sejam consideradas como viáveis;

3. pesquisa bibliográfica junto aos órgãos que trabalham na área, tais como empresas de 
assistência técnica, de pesquisa, universidades, etc.;

4. compatibilidade do calendário de trabalho das diversas explorações, de modo a evitar 
períodos em que fosse necessária a contratação de mão-de-obra e de ociosidade da mão-de-obra 
familiar.

53.2.2 Análise da Viabilidade Econômica dos Sistemas de Produção

Deve ser realizada a partir das parcelas médias identificadas e caracterizadas, procurando-se 
então consol idá-la para os diversos grupos de produtores de acordo com os seus respectivos sistemas de 
produção. Nessa etapa, se estimará as receitas, despesas, saldo, necessidades de crédito, e renda líquida 
mínima projetada de 02 salários mínimos mensais para uma família característica de cada sistema de 
produção (que incluirá as atividades agropecuárias, os usos econômicos da biodiversidade, as ativida-
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des agro-industriais e as atividades não-agrícolas). É claro que essa análise deve incluirá produção para 
o auto-consumo, fundamental na estrategia de reprodução da agricultura familiar.

5.3.3 - Programa Social

a) Os programas sociais devem buscar o futuro desejado pelos assentados, com ampla discus
são e negociação com a prefeitura municipal, visando o estabelecimento de parcerias, haja vista que as 
necessidades previstas para o assentamento estão relacionados a setores (educação, saúde, etc.) em que 
a municipalização vem se intensificando nos últimos anos. Não faz sentido concebê-los de forma

1 isolada daquilo que está acontecendo no resto do município.

b) Fazem parte desse programa os seguintes subprogramas:

1.Educação;

2. Capacitação Profissional - este subprograma deve ser construído em função dos projetos e 
programas de desenvolvimento definidos, em articulação com as atividades e ações sociais, econômicas 
e ambientais que farão parte do processo;

3. Saúde e saneamento;

4. Cultura e lazer;

5. Habitação.

| 5.3.4-ProgramaAmbiental

a) Este programa deve estar integrado à lógica da organização territorial, com ênfase na 
sustentabilidade do plano produtivo, viabilidade da agricultura familiar, conservação dos recursos 
naturais, preservação dos remanescentes e das áreas protegidas por lei, adoção de medidas recuperadoras 
ou mitigadoras (quando for o caso), qualidade de vida e desenvolvimento de uma consciência ambien
tal mais global e consistente (educação ambiental).

b) O programa de gestão ambiental deve subsidiara Equipe Gestora Regional com as peças 
técnicas necessárias à obtenção da licença ambiental conforme as peculiaridades de cada estado.

c) Nesse programa deverão ser definidas claramente as atividades com maior potencial de 
impacto, como a supressão de vegetação nativa, uso e outorga de água para irrigação, movimentação de 
solo, bem como apresentadas as medidas necessárias ao enfrentamento dos problemas ambientais 
diagnosticados, podendo ser ações de educação ambiental, investimentos em recuperação de áreas 
degradadas, formas sustentadas de manejo dos recursos e outras.

5.3.5 - Programa Organizacional e Modelo de Gestão do Plano

a) Tendo como referência os programas produtivos, sociais e ambiental, nessa etapa deverão 
ser apresentadas as ações correspondentes à área organizacional necessárias à sustentabil idade institu
cional do assentamento. Dentre as propostas poderão constar ações de restruturação ou fortalecimento 
das associações comunitárias ou cooperativas existentes, a criação de novas associações ou cooperati
vas, de grupos temáticos por ação a ser implementada, assim como todas as atividades de capacitação 
nas áreas gerencial e cooperativista.

b) O modelo de gestão deve identificar as responsabilidades em relação às ações a serem 
desenvolvidas, definindo a distribuição a atribuição dos atores locais e a coordenação de esforços 
institucionais para prestação de serviços e realização de investimentos. É recomendável que seja discu
tida com os assentados a criação de Comissões Setoriais (por exemplo: Saúde, Educação, Produção
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Agropecuária, Comercialização, Meio Ambiente, etc.), para dar mais agilidade nas decisões e na gestão 
das atividades no assentamento.

5.4 - Anál ise Econômica do Plano

Com o objetivo de verificar o nível de eficiência global do Plano, deve-se fazer a sua avaliação 
econômica global combinando todas as atividades e investimentos, contemplando:

a) estimativas de custos e receitas;

b) análise de viabilidade econômica;

c) capacidade de pagamento dos assentados com relação ás dívidas assumidas em decorrência 
da terra e créditos obtidos.

5.5 - Investimentos Totais e Usos de Fontes de Financiamento

Nesta parte deverá ser apresentado um quadro que apresente todas as necessidades de recursos 
para a realização das atividades e investimentos previstos no plano para a conclusão do assentamento, 
especificadas por ano, e as respectivas fontes de financiamento identificadas, podendo ser recursos orça
mentários dos governos Federal, Estadual eMunicipal, PRONAFou recursos próprios dos assentados.

15 .6 -Detalhamento dos Mapas a serem Apresentados (Anexos)

Os levantamentos a serem realizados devem estarem nível de detalhamento adequado à 
intensidade de utilização e ocupação. É fundamental o detalhamento do uso atual da terra e cobertura 
vegetal, assim como da estratificação ambiental que condicionará o uso e conservação futuros. Os 
resultados devem ser apresentados em escala compatível com a área do projeto, porém, não interior a 
1:100.000, contendo o tipo de mapa, o nome e a área do projeto de assentamento, o responsável 
técnico, legendas indicativas e convenções (rios, estradas, caminhos, etc.). Todos os mapas da área do 
projeto de assentamento devem conter a rede hidrográfica.

5.6.1 Mapa da Bacia ou Sub-bacia de Localização do Projeto de Assentamento

Deverá propiciar uma visão geral do contexto ambiental no qual se insere a área do projeto de 
assentamento, destacando em especial o uso da terra, a cobertura vegetal e a existência de áreas 
degradadas ou em processo de degradação.

5.6.2 Mapa de Uso Atual da Terra e Cobertura Vegetal

Deverá conter de maneira detalhada as informações sobre o uso atual da propriedade, indicando 
culturas, pastagens, localização dos sistemas de produção detectados, áreas de alqueive ou de capoeira, 
reserva legal, áreas de preservação permanente, benfeitorias, estradas, espelhos d'água, etc.

5.6.3 Mapa de Capacidade do Uso da Terra

A partir dos solos identificados, considerando a análise da fertilidade (análise química), 
topografia (altimetria), o uso atual e as condições climáticas da região, indicar as classes de capacidade 
de uso das terras, segundo nomenclatura adotada pela Sociedade Brasileira de Ciência do Solo.

5.6.4 Mapa de Organização Territorial, Incluindo Áreas de Produção, Parceladas ou não, de Reserva 
Legal, de Preservação Permanente, Infra-estrutura Existente e Projetada

Deverá contemplar o desenho da divisão dos lotes rurais e urbanos (se houver), áreas comu
nitárias, de reserva legal, de preservação permanente, obras de infra-estrutura (estradas, abastecimento 
de água, eletrificação rural, etc.) de acordo com a programação prevista.
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6. CONDIÇÕES PARAAPRESENTAÇÃO DO PDA

a) Os trabalhos do PDA deverão ser apresentados no formato impresso, em papel A4, em 04 
cópias encadernadas e os mapas em papel A2 ou A1. Caso a empresa contratada para realizar o PDA 
disponha de estações de geoprocessamento, todo trabalho deverá ser entregue, na forma digital, em 
disquete ou CD Rom, caso contrário, somente o relatório deverá ser entregue na forma digital.

b) Na apresentação dos mapas relativos ás áreas dos Projetos de Assentamento são sugeridas 
as seguintes escalas:

Tamanho da Área do PA (ha) Escala

Até 2.000 

De 2.000 a 20.000 

Maior que 20.000

1:20.000

1:50.000

1:100.000
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Norma de Execução/lncra/n- 9, 
de 6 de abril de 2001

(Publicação: Diario Oficial nQ71-E, de 11/4/2001, seção 1, pág. 201)

Dispõe sobre o processo de consol idação de projetos de assentamen
to em áreas de Reforma Agraria,

0  SUPERINTENDENTE NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO DO INSTITUTO 
NACIONAL DE COLONIZAÇÃO E REFORMA AGRÁRIA, no uso das atribuições que lhe confere o art. 
28, inciso V do Regimento Interno da Autarquia, aprovado pela Portaria MDA/N9164, de 14 de julho 
de 2000, e tendo em vista o disposto no art. 30 da Instrução Normativa/INCRA/N9 2, de 20 de março 
de 2001 e no art. 2Õ, inciso I, alínea "c", da Instrução Normativa n9 44, de 14 de novembro de 2000, 
resolve:

CAPÍTULO I 

DA FUNDAMENTAÇÃO IEGAL

Art. 19 Os procedimentos técnicos e administrativos para a consolidação dos Projetos de 
Assentamento, integrantes do Programa de Reforma Agraria são regulados por esta Norma de Execução, 
com fundamento nos seguintes atos:

1 - Lei n9 4.504, de 30 de novembro de 1964;

II - Lei n9 8.629, de 25 de fevereiro de 1993;

III - Medida Provisória n9 2.109-50, de 27 de março de 2001.

CAPÍTULO II 

DOSREQUISTTOSPARAACONSOLIDAÇÃO

Art. 29 A consolidação dos projetos de assentamento integrantes do Programa de Reforma 
Agrária ocorrerá com o atendimento das seguintes ações:

I - execução dos serviços de medição topográfica, que compreendem o perímetro e as parcelas 
individuais ou coletivas, cujo início é imediatamente posterior à aprovação do Plano de Desenvolvi
mento Sustentável do Assentamento -  PDA;

II - disponibilização de recursos de apoio à instalação, quando for o caso, mediante aplicação 
de créditos destinados à aquisição de alimentação, ferramentas e outros implementos básicos;

III - disponibilização de habitação para os beneficiários, através da existência de moradia no 
projeto, obtida via recursos para aquisição de material de construção, quando for o caso, ou por outros 
meios e fontes;

IV-disponibilização da infra-estrutura básica de interesse coletivo, compreendendo as vias 
de acesso e internamente às parcelas, meios de acesso ao abastecimento de água para consumo humano 
e rede tronco de energia elétrica, entre outras consideradas indispensáveis à viabilização sócio-econô- 
mica e sustentável do projeto; e

V - outorga de título de domínio a pelo menos cinqüenta por cento dos beneficiários, exceto
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para projeto agroextrativista -  RAE e Projeto de Desenvolvimento Sustentável -  PDS, que será mantido 
o Contrato de Concessão de Uso - CCU, concedido inicialmente aos beneficiários.

Parágrafo único. Os recursos para os investimentos descritos no presente artigo farão parte da 
programação operacional da Superintendencia Regional e a sua execução será fiscalizada em parceria 
com o Conselho Municipal de Desenvolvimento Rural Sustentável - CMDRS, de acordo com o modelo 
descentralizado de reforma agrária preconizado no Programa Novo Mundo Rural.

CAPÍTULOlil

DOACOMPANHAMBsrrODAEVOLUÇÃODOPROIETO

Art. 3e A gestão do processo de consol idação dos projetos de assentamento será executada 
mediante a utilização do formulário "Diagnóstico de Evolução dos Projetos", de que trata o Anexo I 
desta Norma de Execução, instrumento de avaliação quantitativa e qualitativa, cujos dados indicarão 
em termos numéricos e qualitativos o estágio das realizações referentes às ações de competência do 
INCRA, observando-se:

I -  os projetos serão avaliados tendo por base o total de famílias assentadas, em relação ao 
atendimento de suas demandas;

II -  que para o caso de exploração coletiva, e somente neste caso, a área do projeto será 
considerada como parcela única e global;

III -  a Nota Técnica decorrente do Diagnóstico de Evolução dos Projetos -  DEP, corresponderá 
ao somatório percentual das ações realizadas pelo INCRA, ou decorrentes de parcerias realiza
das com outros órgãos de Governo Federal, Estadual, do Distrito Federal ou Municipal ou, 
ainda, entidades privadas, e servirá de base para classificação dos projetos, segundo suas diferen
te fases:

a) Projetos em fase de implantação-Oa 400 pontos;

b) Projetos em fase de consolidação -401 a 699 pontos; e

c) Projetos aptos a serem consolidados -  700 a 800 pontos.

CAPÍTULO IV 

DOS PROCEDIMENTOS PARACONSOUDAÇÃO

Art. 4- A Superintendência Regional deverá elaborar relatório e parecer conclusivo com 
relação aos bens e serviços aplicados que complementem o "Diagnóstico de Evolução de Projetos" bem 
como a indicação das ações complementares como titulação, destinação de remanescentes, cujas provi
dências e prazos serão estabelecidos no instrumento de consolidação do Projeto de Assentamento.

Art. 5õÉde competência do Comitê de Decisão Regional -CDR, aprovar a consolidação do Projeto de 
Assentamento, nos termos do art. 12, inciso XIV do Regimento Interno do INCRA.

Art. 6g Verificadas as condições para consolidação, a Superintendência Regional formalizará 
o processo administrativo, do qual deverão constar as seguintes peças técnicas:

I - memorando da Superintendência sol ¡citando abertura do processo;

II-certidão imobiliária atualizada do imóvel rural de localização do projeto de assentamento 
em nome do INCRA ou da União;

III - portaria de criação do projeto de assentamento;
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IV - planta geral do imóvel e do parcelamento definitivo, se for o caso, acompanhado de uma 
cópia do memorial descritivo do perímetro;

V - relação dos beneficiários do assentamento, destacando os titulados dos não titulados, bem 
como a sua inclusão no Sistema Nacional de Cadastro Rural -  SNCR;

VI - relação de bens móveis e imóveis remanescentes;

VII - Diagnóstico de Evolução do Projeto; e

VIII - relatório técnico sucinto sobre o projeto.

Art. T- A Superintendência Regional deverá efetuar a inscrição do parcelamento no Registro de 
Imóveis competente e, quando for o caso, a retificação da área constante no respectivo registro imobi
liário.

Art. 8- Após manifestação da Divisão Técnica da Superintendência, a proposta de consolida
ção será submetida à deliberação do Comitê de Decisão Regional.

Parágrafo único. Aprovada a consolidação, o CDR, emitirá a respectiva resolução, conforme 
modelo constante do Anexo II desta Norma de Execução, a qual será encaminhada à Superintendência 
Nacional do Desenvolvimento Agrário - SD, para conhecimento, registroe publicação.

Art. 9s Tratando-se de Projeto Agroextrativista -  PAE ou Projeto de Desenvolvimento Sustentá
vel - PDS, além do atendimento às condições mínimas constantes do art. 6-desta Norma de Execução, 
a Superintendência Regional deverá comunicar formalmente ao órgão ambiental responsável pela 
política ambiental na região, para transferência de responsabilidade de gestão, que dar-se-á mediante a 
assinatura de Termo de Cooperação Técnica.

Alt. 10. A Superintendência Nacional do Desenvolvimento Agrário fará publicar a resolução 
do CDR no Diário Oficial, oficializando a consolidação do projeto, atualizando-se os dados no Sistema 
de Informações dos Projetos de Reforma Agrária - SIPRA.

Parágrafo único. Publicada a resolução de consolidação, a SD oficiará à Secretaria de Agricul
tura Familiar-SAF, do Ministério do Desenvolvimento Agrário-MDA, para fins de registro do projeto 
no Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar-PRONAF.

Art. 11. Caberá à Superintendência Regional atuar junto aos Conselhos de Desenvolvimento 
Rural Sustentável, Estadual e Municipal, visando a inserção das famílias consolidadas nos programas de 
assistência técnica, capacitação, crédito rural de produção e infra-estrutura complementar necessários à 
integração das unidades familiares ao desenvolvimento local sustentável.

CAPÍTULOV

DISPOSIÇÕESGERAIS

Art. 12. Encerradas as fases técnico-administrativas da consolidação, o processo administrati
vo será apensado ao processo de criação do projeto de assentamento.

Art. 13. O ato de consolidação do projeto de assentamento não impedirá o acesso das 
famílias oriundas do programa de reforma agrária, aos créditos do PRONAF, bem como de outros 
programas governamentais voltados para o desenvolvimento do meio rural.

Art. 14. As disposições desta Norma de Execução aplicam-se aos processos em curso, conva
lidados todos os atos já realizados com base nas normas anteriores.
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Art. 15. Os casos omissos e as dúvidas suscitadas serão dirimidas pela Superintendência 
Nacional do Desenvolvimento Agrário - SD.

Art. 16. As ações complementares requeridas após o ato de consolidação deverão ser imple
mentadas na forma prevista na resolução do CDR, devendo ser priorizadas na programação operacional 
da Superintendência Regional.

Art. 17. Esta Norma de Execução entra em vigor na data da sua publicação.

Art. 18. Revogam-se as disposições em contrário, em especial a Norma de Execução INCRA/ 
j  DP/N- 04, de 02 de junho de 2000.

MARCELO AFONSO SILVA
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ANEXO I

DIAGNÓSTICO DE EVOLUÇÃO DOS PROJETOS

SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE

1 - CARACTERIZAÇAO DO PROJETO

CÓDIGO PA MUNICÍPIO CRIAÇÃO ÁREA
(Ha)

Na
FAM.

REGIST.
ÁREA
S/N

2 - CONSOLIDAÇÃO DAS ÁREAS / % TOTAL FAMÍLIAS ATENDIDAS
DEMARCAÇAO CREDITO

INSTALAÇÃO
ABAST.

ÁGUA

0-100

EST.

INTER
NAS

0-100

ELET.

RURAL

0-100

PARC.

TITU
LADAS

0-100

NOTA

TÉCNICA

TOTAL

PERIM

0-100

PARC.

0-100

APOIO

0-100

MAT.
CONS.
0-100

Obs.: A Nota Técnica coiresponde ao somatório/percentual das realizações referentes às ações exigidas para conso
lidação.

164



ANEXOU

MODELODE RESOLUÇÃO

RESOLUÇÃO/CDR/SR /NQ DE DE DE

0  COMITÊ DE DECISÃO REGIONAL, DASUPERINTENDENTE REGIONAL DO INCRA DO ESTADO
 y por seu Presidente, no uso das atribuições previstas no art. 12, inciso XIV do Regimento
Interno, aprovado pela Portaria/MDA/n0 164, de 14 de julho de 2000, e art. 21, inciso XIV do 
Regimento Interno do Conselho Diretor, aprovado pela Resolução n- 69, de 23 de agosto de 2000, e 
tendo em vista a decisão adotada em sua â Reunião, realizada em de de e,

Considerando que o Projeto de Assentamento encontra-se consolidado, tendo sido
executadas as ações previstas no art. 13 da Instrução Normativa/n- 2, de 20 de março de 2001 ;

Considerando a apreciação e aprovação final do Relatório Técnico sobre o Projeto de Assentamento no 
âmbito deste Comitê de Decisão Regional, resolve:

Art. 1- Declarar consolidado o Projeto de Assentamento , criado através da

ne de de de , com área de ha, localizado no Município
de , Estado de

Art. 2-As Divisões e a Procuradoria Regional desta Superintendência, deverão adotar as providências 
objetivando a conclusão do processo titulatório e a destinação dos bens móveis e imóveis remanescen
tes, no prazo máximo de dois anos, contados a partir da publicação da presente norma, podendo ser 
prorrogado por igual período, mediante justificativa acatada pelo Comitê de Decisão Regional.

Art. 38 Determinar que os setores técnicos desta Regional adotem as seguintes medidas subseqüentes:

1 - elaborar relação das famílias do projeto consolidado e demais atos a serem encaminhados formalmen
te pela Superintendência Regional, ao Conselho Estadual ou Municipal de Desenvolvimento Rural 
Sustentável, visando a inserção das referidas famílias no Programa Nacional de Fortalecimento da 
Agricultura Familiar— PRONAF, e integração com os programas de desenvolvimento local, regional e 
estadual;

II - atualização dos dados no Sistema de Informações de Projetos de Reforma Agrária— SIPRA.

Art. 4Q Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação.

(NOME E ASSINATURA DO PRESIDENTE DOCDR)
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Portaria Incra/P/n- 477, de 04 de novembro 
de 1999

Cria a modalidade de Projeto de Desenvolvimento Sustentável - PDS

O PRESIDENTE, SUBSTITUTO, DO INSTITUTO NACIONAL DE COLONIZAÇÃO E REFORMA 
AGRÁRIA - INCRA, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelos artigos 42, § 2S, e 20, da 
Estrutura Regimental aprovada pelo Decreto ns 966, de 27 de outubro de 1993, combinado com o art. 
24 do Regimento Interno, aprovado pela Portaria MAARA ns 812,de 16 de dezembro 1993, e de 
conformidade com a delegação de competência prevista na Portaria I NCRA/P/n8 57, de 09 de março de 
1999, publicada no Diário Oficial do dia 11 seguinte:

CONSIDERAN DO as recomendações da Comissão Interinstitucional - Portaria Interministerial/ 
P/n21/99, de 24 de setembro, D.O.U de 27 de setembro, entre os Ministério de Estado Extraordinário de 
Política Fundiária - MEPF e o Ministério de Estado do Meio Ambiente - MMA;

CONSIDERANDO que o Plano Nacional de Reforma Agrária deve ser um fator básico de 
conservação dos biomas brasileiros e da floresta amazônica, em particular;

CONSIDERANDO que a manutenção da atividade extrativista tradicional e o apoio às popu
lações que a desenvolvem são fatores determinantes para a conservação da biodiversidade.

CONSIDERANDO que a legalização das terras que as populações extrativistas tradicionalmen
te habitam deve vir acompanhada de uma política para a economia extrativista que viabilize suas 
atividades e que permita a estas populações produzir, comercializar sua produção e, em conseqüência, 
continuar habitando e defendendo a floresta;

CONSIDERANDO que as florestas brasileiras demandam um programa de reforma agrária que 
respeite as formas tradicionais de ocupação e produção, resolve:

Art. 1Q - Criar a modalidade de Projeto de Desenvolvimento Sustentável - PDS, de interesse 
social e ecológico, destinada às populações que baseiam sua subsistência no extrativismo, na agricul
tura familiar e em outras atividades de baixo impacto ambiental;

Art. 29 - Destinar as áreas para tais projetos mediante concessão de uso, em regime comunial, 
segundo a forma decidida pelas comunidades concessionárias - associativista, condom ¡nal ou 
cooperativista;

Art. 3s - Estabelecer que os Projetos de Desenvolvimento sustentável - PDS's serão criados no 
atendimento de interesses sociais e ecológicos e contará com participação do Ministério de Estado do 
Meio Ambiente - MMA e do Conselho Nacional dos Seringueiros - CNS. Esta modalidade de projeto terá 
as bases de sustentabil idade e promoção de qualidade de vida como seus pontos determinantes.

Art. 4Q - Estabelecer que a criação de projetos dessa modalidade somente ocorrerão em terras 
de dominialidade de organismos federais, estaduais e municipais.

Art. 5s- 0  Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária - INCRA baixará, no prazo de 
sessenta dias, os atos normativos complementares, objetivando a execução da presente Portaria.

Art. 6e - Esta Portaria entra em vigor sessenta dias após a data da sua publicação.
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Resolução Conama n2 289, de 25 de outubro 
de 2001

Estabelece diretrizes para o Licenciamento Ambiental 
de Projetos de Assentamentos de Reforma Agrária.

O CONSELHO NACIONAL DO MEIO AMBIENTE-CONAMA, tendo em vista as competências 
que lhe foram conferidas pela Lei n“ 6.938, de 31 de agosto de 1981, regulamentada pelo Decreto n2 
99.274, de 6 de julho de 1990, e tendo em vista o disposto nas Resoluções CONAMA n25 237, de 19 
de dezembro de 1997 e 001, de 23 de janeiro de 1986 e em seu Regimento Interno, e

Considerando a necessidade de uma regulamentação específica para o licenciamento ambien
tal de projetos de assentamento de reforma agrária, tendo em vista a relevância social do Programa 
Nacional de Reforma Agrária;

Considerando a necessidade de solucionar a injustiça social e os graves confl ¡tos pela posse 
da terra, ocorrentes em quase todas as regiões do território nacional, impedindo que a tensão social leve 
a episódios que ponham em risco a vida humana e o meio ambiente;

Considerando que a redução das desigualdades sociais pela ampliação do acesso à terra 
constitui-se em objetivo fundamental do Pais nos termos da Constituição Federal, em prioridade e 
compromisso nacional constantes da Carta do Rio, da Agenda 21 ede demais documentos decorrentes 
da Rio-92; e

Considerando a importância de se estabelecer diretrizes e procedimentos de controle e 
gestão ambiental para orientar e disciplinar o uso e a exploração dos recursos naturais, assegu
rada a efetiva proteção do meio ambiente, de forma sustentável nos projetos de assentamento de 
reforma agrária;

Considerando que a função principal do licenciamento ambiental é evitar riscos e danos ao 
ser humano e ao meio ambiente sobre as bases do princípio da precaução, resolve:

Art. 12 Os procedimentos e prazos estabelecidos nesta Resolução aplicam-se, em qualquer 
nível de competência, ao licenciamento ambiental de projetos de assentamento de reforma agrária.

Art. 2Q Para efeito desta Resolução são adotadas as seguintes definições:

Reforma Agrária: conjunto de medidas que visem a promover a melhor distribuição da terra, 
mediante modificações no regime de sua posse e uso, a fim de atender ao princípio de justiça 
social, ao aumento de produtividade e ao cumprimento da função sócio-ambiental da propri
edade.

Licença Prévia-LP: Licença concedida na fase preliminar do planejamento dos projetos de 
assentamento de reforma agrária aprovando sua localizaçãoe concepção, sua viabilidade 
ambiental e estabelecendo os requisitos básicos a serem atendidos na próxima fase do licen
ciamento.

Licença de Instalação e Operação-LIO: Licença que autoriza a implantação dos projetos de 
assentamento de reforma agrária de acordo com as especificações constantes do Projeto 
Básico, incluindo as medidas de controle ambiental e demais condicionantes.
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Art. 3s O órgão ambiental competente expedirá a Licença Prévia-LP e a Licença de Instalação 
e Operação-LIO para os projetos de assentamento de reforma agrária.

§ 12 As licenças ambientais poderão ser expedidas isolada ou sucessivamente, de acordo com 
a natureza, características, localização e fase de implantação do projeto de reforma agrária.

§ 22 A LP constitui-se em documento obrigatório e que antecede o ato de criação de um 
projeto de assentamento de reforma agrária, devendo ser expedida anteriormente à obtenção da tena, 
tendo prazo de expedição, após seu requerimento, de até noventa dias.

§ 32 Projetos de assentamento de reforma agrária cuja implantação exija incrementode corte raso 
não poderão ser criados em áreas com florestas e demais formas de vegetação protegidas por regras juríd¡cas.

§ 4a A LIO deverá ser requerida em até cento e oitenta dias após o ato de criação do projeto 
de assentamento de reforma agrária, cumpridos os requisitos da LP, tendo prazo de expedição de, no 
máximo, cento e vinte dias após seu requerimento.

§ 52 As sol ¡citações das I icenças estabelecidas no caputdeste artigo deverão ser acompanhadas 
dos documentos relacionados no Anexo I desta Resolução.

§ ô2 Ressalvados os casos de elaboração de estudo de impacto ambiental, os estudos ambien
tais necessários ao licenciamento são aqueles constantes do Estudo de Viabilidade Ambiental - Anexo 
II - para expedição da LP e do Projeto Básico - Anexo III - para expedição da LIO, salvo exigências 
complementares do órgão ambiental competente.

§ 72 O não cumprimento dos prazos estipulados nos §§ 22e 42 deste artigo sujeitará o 
I icenciamento à ação do órgão que detenha competência supletiva, que terá os mesmos períodos para 
análise e deferimento ou indeferimento da solicitação.

§8qO órgão ambiental competente terá um prazo de até dez dias úteis, a partir do requerimen
to do licenciamento, para manifestação prévia sobre suas condições institucionais para proceder ao 
licenciamento requerido e para a adoção das providências estabelecidas no § 72, de acordo com o 
resultado da análise realizada.

Art. 42 O órgão ambiental competente, em caráter excepcional, quando solicitado pelo 
responsável pelo projeto de assentamento de reforma agrária, poderá expedir autorização para supressão 
de vegetação ou uso alternativo de solo, observadas as restrições do § 32 do artigo anterior, para 
produção agrícola de subsistência, anteriormente à emissão da LIO, em área restrita e previamente 
identificada, atendidas as regras jurídicas aplicáveis.

Art. 52 Poderá ser admitido um único processo de licenciamento ambiental para projetos de 
assentamento de reforma agrária cujos impactos afetem áreas comuns, a critério do órgão ambiental 
competente.

Parágrafo único. Nos casos previstos neste artigo poderá ser admitida a expedição de I icenças 
coletivas, sem prejuízo das licenças individuais, se for o caso.

Art. 6a O órgão ambiental competente deverá exigir estudo ambiental único para projetos 
cujos impactos sejam cumulativos ou sinérgicos.

Art. 72 No caso de indeferimento do pedido de licenciamento, em qualquer de suas modali
dades, o órgão ambiental competente comunicará o fato ao responsável pelo projeto de assentamento 
de reforma agrária, informando os motivos do indeferimento.
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Parágrafo único. O responsável pelo projeto de assentamento de reforma agrária poderá 
formular novo pedido de licença, conforme orientação do órgão ambiental competente.

Alt. 8-O disposto nesta Resolução será aplicado considerando as fases de planejamento ou de 
implantação em que se encontra o projeto de assentamento de reforma agrária.

Parágrafo único. Para projetos de assentamento de reforma agrária que se encontram em fase 
de implantação deverá ser requerida a LIO.

Art. 9 0  Para os projetos de assentamento de reforma agrária implantados antes da vigência 
desta Resolução, o responsável pelo projeto deverá requerer, junto ao órgão ambiental competente, a 
respectiva LIO para a regularização de sua situação ambiental.

§1*0 órgão responsável pelo projeto de assentamento de reforma agrária deverá protocolizar, 
em até sessenta dias a partir da publicação desta Resolução, junto ao órgão ambiental competente, a 
relação dos Projetos a serem regularizados.

§ 2a Caberá ao órgão ambiental competente, em articulação com 0  responsável pelo projeto 
de reforma agrária, definir, em até doze meses, a agenda e os estudos ambientais necessários para a 
efetivação do licenciamento e conseqüente concessão da LIO.

Art. 10. Nos casos dos projetos de assentamento de reforma agrária situados na Amazônia 
Legal, 0  responsável pelo projeto deverá obter junto à Fundação Nacional de Saúde - FUNASA, 
anteriormente à solicitação da LP, a avaliação do potencial malarígeno da área e, antes da solicitação da 
LIO, 0  respectivo atestado de aptidão sanitária.

§ 1Q A FU NASA deverá apresentar os referidos documentos em prazos compatíveis com 0  

estabelecido para 0  respectivo procedimento de licenciamento.

§ 2o No caso de ocorrência de outras doenças de significancia epidemiológica, será exigida 
prévia avaliação por parte da FUNASA ou outros órgãos de saúde competentes.

Art. 11. Poderá ser admitido, a critério do órgão ambiental competente, mediante decisão 
fundamentada em parecer técnico, procedimento de licenciamento ambiental simplificado para proje
tos de assentamento de reforma agrária de baixo impacto ambiental, considerando, entre outros critéri
os, a sua localização em termos de ecossistema, a disponibilidade hídrica, a proximidade de Unidades 
de Conservação e outros espaços territoriais protegidos, 0  número de tamil ias a serem assentadas e a 
dimensão do projeto e dos lotes.

Parágrafo único. Para 0  atendimento ao disposto no caput deste artigo, deverá ser utilizado 0  

Relatório Ambiental Simplificado, conforme 0  constante no Anexo IV.

Art. 12. Poderá ser constituída, em cada projeto de assentamento de reforma agrária, uma 
Comissão de Representantes dos beneficiários do projeto, que acompanhará 0  processo de licenciamento,

! mantendo interlocução permanente com 0  órgão ambiental competente e 0  responsável pelo projeto.

Art. 13.0  órgão ambiental competente deverá conferir prioridade na análise dos projetos de 
assentamentos de reforma agrária, tendo em vista a sua urgência e relevância social.

Art 14. Fica recomendado que as ações inerentes ao licenciamento ambiental dos projetos de 
assentamento de reforma agrária, dadas as características e peculiaridades das atividades de reforma 
agrária, sejam desenvolvidas de forma interativa, como ação de governo, entre os agentes envolvidos no 

: processo.
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Art. 15. A aplicação desta Resolução será avaliada pelo Plenário do CONAMA um ano após 
sua publicação, devendo ser adotados pela Secretaria-Executiva do CONAMA os procedimentos neces
sários ao efetivo cumprimento do disposto neste artigo.

Art. 16. Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação.

IOSÉSARNEY FILHO 

Ministro de Estado do Meio Ambiente



ANEXO I

DOCUMENTOS NECESSÁRIOS PARAO 
PROCESSO DE LICENCIAMENTO AMBIENTAL

TIPO DE LICENÇA DOCUMENTOS NECESSÁRIOS

Licença Prévia-LP Requerimento da LP;

Cópia da publicação do requerimento da LP; e 

Relatório de Viabilidade Ambiental - Anexo II; 

Certidão do Município;

Cópia da matrícula atualizada do imóvel.

Licença de Instalação 
eOperação-LIO

1 - Requerimento da LIO;

2 - Cópia da publicação do pedido da LIO;

3 - Cópia da publ ¡cação da concessão da LP;

4 - Autorização de supressão de vegetação ou uso alternativo do | j 
solo expedida pelo órgão competente, quando for o caso;

5 - Outorga do direito de uso dos recursos hídricos ou da reserva 
de disponibilidade hídrica concedida pelo órgão gestor de recur
sos hídricos, quando for ocaso;

6 - Projeto Básico do projeto de assentamento - Anexo III.



ANEXOU

RELATÓRIO DE VIABILIDADE AMBIENTAL

1 - Caracterização da área de influência do imóvel, a partir de dados secundários, mapas temáticos e 
outros recursos:

1 .a. Localização do(s) imóvel(is) no(s) município(s) onde está inserido (apresentação de mapas e 
plantas): delimitação cartográfica, localização do(s) município(s) no estado, municípios limítrofes, 
presença de Unidades de Conservação e outras áreas protegidas por regras jurídicas. Em caso da 
existência de zoneamento económico-ecológico do Estado, da microrregião ou do município, identifi
car e enumerar as características da zona onde está inserida a área do imóvel.

1 .b. Diagnóstico descritivo do meio físico: geomorfologia/relevo, solos, geologia, recursos hídricos 
(identificação e representação cartográfica da bacia ou sub-bacia hidrográfica e descrição analítica de 
suas condições de conservação/degradação ambiental), clima.

1 .c. Diagnóstico descritivo do meio biótico: vegetação (descrever os grandes aspectos fitofisionômicos 
da vegetação nativa e as principais espécies endêmicas já identificadas e fauna silvestre.

11 -d. Diagnóstico descritivo do meio sócio-econômico e cultural: recursos institucionais, compreenden
do infra-estrutura de serviços de saúde (e acesso da população da região ao sistema de saúde existente), 
educação (verificar a existência de rede oficial e/ou particular de ensino nas zonas urbanas e rurais, as 
séries atendidas e cursos de educação para adultos), transporte, comercialização e armazenamento, 
eletrificação, comunicação, saneamento básico e abastecimento da água (existência de água encanada, 
rede de esgoto, fossas sépticas, etc.), habitação (características gerais das habitações da região e, quando 
possível, indicar os materiais mais utilizados), entidades crediticias e órgãos de apoio- pesquisa e 
assistência técnica-; discriminar as principais atividades econômicas existentes- destacar se há extrativis
mo e especificar o tipo; projetos/programas de desenvolvimento regional e municipal, existência de 
Conselho e/ou Plano Municipal de Desenvolvimento Rural e Ambiental, etc; estrutura fundiária, indicar 
os animais domésticos mais encontrados, caracterização da região conforme restrições de zoneamento 
Federal, estadual e municipal, projetos de assentamentos existentes na região, verificar se existem 
doenças endêmicas na região (esquistossomose, doença de Chagas, malária, leishmaniose, febre amare
la, entre outras.), verificar a ocorrência de locais de interesse turístico (cavernas, cachoeiras, lagoas 
naturais, áreas de relevante beleza cênica), verificar a ocorrência de locais de interesse cultural (sítios de 
interesse arqueológico, histórico, recreativo etc.).

2 - Identificação do Imóvel

Denominação, área, perímetro, distrito, município, U.F., coordenadas geográficas, bacia/sub-bacia 
hidrográfica, planta do projeto georreferenciada, número de módulos fiscais, fração mínima de parcela
mento, código no SNCR, vias de acesso, número aproximado de famílias beneficiadas, limites das 
propriedades confrontantes, atividades desenvolvidas.

3 - Caracterização da área do imóvel

3 a. Vegetação: descrever as características da vegetação existente na área do imóvel, destacando as 
espécies de potencial valor econômico, bem como as protegidas pela legislação vigente. Deverá ser 
descrito o estado atual de conservação da vegetação nativa existente e se está ocorrendo regeneração 
das áreas alteradas. Registrar a ocorrência de Reserva Legal, seu estado de conservação e distribuição.
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Informar sobre a existência de vegetação de preservação permanente (matas ciliares ao longo dos cursos 
d'água, topos de morros, etc.) e seu estado de conservação.

3.b. Recursos Hídricos: expressar a distribuição dos cursos d'água existentes, além de explicitar carac
terísticas como perenidade, parâmetros físico-químicos básicos (quando for o caso) e potencial de 
irrigação. Verificar a existência de nascentes e olhos d'água na área do imóvel, especificar seu uso e 
estado de conservação. As restrições de uso quanto à necessidade de proteção de nascentes existentes 
na área do imóvel, as peculiaridades do uso de solos hidromórficos e a outorga de uso da água devem 
ser considerados neste tópico. Relatar as potencialidades de uso das águas subterrâneas (no caso da 
existência de poços informar o número, a vazão e a profundidade). Tipos de uso da água existentes a 
montante e a jusante do imóvel e, quando possível, os previstos. Indicar as principais formas de 
abastecimento de água. Verificara existência de matadouros, frigoríficos e/ou indústrias poluidoras nas 
proximidades do imóvel.

3.C. Relevo: Deverão ser descritas as formas de relevo predominantes (colinas, morros, platôs, outros). 
Tecnologias como o Sistema de Posicionamento Global-GPS, cartas planialtimétricas, fotos aéreas,

: imagem de satélite e outros materiais disponíveis deverão ser utilizados para ilustração. A classificação 
| do relevo deverá ser apresentada discriminando-se a classe de relevo, o percentual do imóvel correspon- 
| dente àquela classe e a área aproximada (em hectare).

3.d. Solos: Levantamento planaltimétrico em escala compatível para determinação do melhor tipo de 
| ocupação a ser realizado em cada parte do imóvel, bem como para a identificação das áreas de 
I preservação permanente, locação das áreas de reserva legal e da estrutura viária. Deve-se demonstrar no 
Mapa de Uso Atual da Terra e Cobertura Vegetal das diferentes classes de declividades ou de relevo, 
podendo ser útil izado o Quadro 1.

Quadro 1. Classes ce Relevo e de Declividade Existentes no Imóvel.
Classes de Relevo Classes de Declividade Percentagem da 

Área do Imóvel

Descrição Em percentual Em graus
Plano 0 - 5 0 -2 ,9
Suave Ondulado 5 - 1 0 2,9 - 5,7
Ondulado 1 0 - 1 5 5,7 -  8,5
Muito Ondulado 1 5 - 2 5 8 ,5 - 1 4
Forte Ondulado 2 5 - 4 7 1 4 - 2 5
Áreas de Uso Restrito 4 7 - 1 0 0 2 5 - 4 5
Área de Preservação 
Permanente

>100 >45

Caso não seja possível elaborar o mapa de classes de declividade, pode-se digitalizar as curvas de 
nível e produzir mapa com as mesmas, de modo a ter-se idéia do relevo da área ou, ainda, 
produzir um mapa com as classes de relevo.

I 3.e. Fauna: Espécies animais predominantes, inclusive ictiofauna e potencial de utilização, principais 
problemas de sobrevivência da fauna com respectivas causas. Ressaltar espécies endêmicas, espécies 
predadoras e as que estão com risco de extinção.
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3,f. Uso da Terra: Deverá ser apresentada a classificação da capacidade de uso das terras realizada 
descrevendo-se as potencialidades e os fatores limitantes de cada classe existente na área do imóvel, 
podendo ser utilizado o quadro abaixo:

QUADRO -CLASSES DE CAPACIDADE DE USO

Classe de Capacidade de Uso das 
Terras (I a VIII)

Area (%)
Classificação do solo
FA
TO
RES
LIMI
TAN
TES

Fertilidade Natural

Profundidade Efetiva

Drenagem Interna

Deflúvio Superficial

Pedregosidade

Risco de Inundação

Declividade %

Erosão

Textura

Seca Edafológica

Restrição Legal de Uso

3.g. Uso da área do imóvel: Deverá ser apresentada a distribuição de uso da terra, quantificando as 
áreas conforme a sua utiI ização, considerando também as áreas protegidas ou com restrições de uso. 

4 - Problemas ambientais observados na área do imóvel:

( ) Erosão. Especificar tipos, causa e intensidade;

( ) Compactação de solos;

( ) Assoreamento. Especificar local, causa e intensidade;

( )Salinizaçãodo solo;

( ) Alagamento do solo (saturação);

( ) Obstrução de cursos d'água (observar se há efeitos sobre a intensidade de inundações, pesca, 
navegação e sobre os padrões de drenagem;

j  (  )  Inundações;

( ) Diminuição da vazão do corpo d'água em níveis críticos;

( ) Comprometimento da vazão de água subterrânea;

( ) Conflito por uso da água a montante ou a jusante;

( ) Poluição de águas superficiais: ( jporagrotóxicos ( ) fertilizantes ( ) água servida 
( ) Outros. Especificar:
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( ) Fontes receptoras de água contendo agrotóxicos. Discriminar as fontes e sua localização:

( ) Poluição de águas subterrâneas: ( ) por agrotóxicos ( ) fertilizantes ( ) água servida 

( ) Outros. Especificar:

( ) Ocorrência de vetores (caramujos, mosquitos) e outras doenças;

( ) Desmatamento de Áreas de Preservação Permanente e de Reserva Legal;

( ) Exploração florestal sem plano de manejo aprovado;

( ) Plantio no sentido do declive, sem adoção de prática conservacionista adequada;

( ) Ausência de práticas adequadas de adubação e cal agem mantenedoras ou recuperadoras da 
qualidade do solo;

( ) Uso inadequado das terras em relação a sua vocação;

( ) Uso de queimadas sem controle;

( ) Ocorrência de extrativismo vegetal, caça e pesca predatória;

( ) Morte de animais silvestres(terrestresou aquáticos) por contam inação com agrotóxicos;

( ) Intoxicação humana por agrotóxicos;

( ) Destinação de embalagens de agrotóxicos e resíduos agrotóxicos e lixo 
( ) Outros. Especificar:



ANEXO III

PROJETO BÁSICO

1 - CONSTITUIÇÃO DA EQUIPE:

0  Projeto Básico de Assentamento será elaborado por equipe multidisciplinar composta por profissio
nais cujo espectro de habilitações envolva os campos dos meios físico, biótico e socioeconómico, entre 
eles, ao menos um Engenheiro Agrônomo, além da participação efetiva do (s) representantes(s) da 
associação dos assentados, a serem beneficiados pelo projeto. A equipe multidisciplinar poderá fazer- 
se assessorar por especialistas de perfis ajustados a características peculiares da área de implantação e do 
grupo beneficiado.

2 - IDENTIFICAÇÃO DO PROIETO DE ASSENTAMENTO:

a) denominação do assentamento;

b) data da Portaria de criação;

c) área total;

d) localização e acesso;

e) número de famílias assentadas;

f) área média por família;

g) entidade representativa dos Assentados (nome, CNPj, endereço, telefax, etc.).

3 - DIAGNÓSTICO DAÁREA DO PROJETO DE ASSENTAMENTO:

3.1 - Diagnóstico do Meio Natural;

3.1.1 Solos;

3.1.2 Relevo;

3.1.3 Recursos Hídricos;

Disponibilidade de águas superficiais (fazer constar no mapa básico os rios, córregos, barragens, lagos, 
etc.) e subterrânea, uso atual e potencial para exploração econômico, estado de conservação e princi
pais problemas de degradação e respectivas causas;

3.1.4 Fauna;

3.1.5 Uso do Solo e Cobertura Vegetal;

a) Ressaltar em mapa os tipos de vegetação existentes, incluindo a situação atual da cobertura vegetal 
nativa; espécies vegetais predominantes, estados de conservação e principais problemas de degradação 
com respectivas causas. Ressaltar as espécies endêmicas e as protegidas por regras jurídicas.

b) Nesse mapa temático de uso atual da terra, serão identificadas:

1 - áreas de cultivo, anuais e perenes, de pastagens, florestais, etc.;

2 - áreas de vegetação autóctone, primária, secundária ou em fases inicial ou intermediária de regenera
ção, especificando a fitofisionomia;

3 - rede viária e elétrica existentes;

4 - recursos hídricos existentes;

176



5 - edificações e instalações; e

6 - áreas de preservação permanente e de reserva legal, identificadas, quantificadas e classificadas 
conforme o seu estado (conservado, degradado, etc.); confrontar a realidade dessas áreas com as 
exigências da legislação ambiental. Relacionar os problemas de degradação das áreas de reserva legal e 
preservação permanente e apontar as causas do eventual descumprimento da legislação ambiental. 

3.1.6 Estratificação Ambiental dos Agroecossistemas:

Identificar, de acordo com os itens anteriores, as unidades agroambientais (ou unidades da paisagem), 
de forma a sintetizar as relações solo/relevo/água/vegetação que as caracterizam, relacionando-as com 
seu potencial e sua limitação produtiva.

3.2 - Diagnóstico do Meio Sócio-Econômicoe Cultural:

3.2.1 Histórico do Projeto de Assentamento.

Descrever a trajetória de criação do assentamento, a origem dos assentados e a situação sócio-econômi- 
ca.

3.2.2 População e Organização Social.

Caracterizare analisar o total da população por faixa etária, gênero, nível de escolaridade principais 
atividades econômicas exercidas. Estimar o percentual das famílias com acesso a benefícios, pecúlio e 
pensões por aposentadoria, invalidez ou dependência. Descrever as diversas formas de organização da 
população existentes (associações, cooperativas, etc.), assim como o grau de efetividade de seu funci
onamento, e o nível de participação das mulheres e dos jovens.

3.2.3 Infra-estrutura Física, Social e Econômica.

Identificar os equipamentos e instalações passíveis de uso comunitário, tais como: escolas, prédios que 
possam servir para instalação de centros comunitários, estábulos, pastos, açudes e outras infra-estruturas 
que possam ser aproveitadas para uso da comunidade.

3.2.4 Sistema Produtivo.

Anal isar os sistemas produtivos e suas articulações internas e externas (no contexto local, regional, etc.), 
com visão ampliada da dinâmica e da lógica produtiva predominante.

3.2.5 Saúde.

3.2.6 Educação.

4 - PROGRAMAS TEMÁTICOS:

O projeto se materializa na forma de programas temáticos, identificados com os assentados e sintoniza- 
dos com a situação constatada no diagnóstico.

4.1 - Programa de Organização Territorial.

O programa de Organização Territorial deverá obedecerá à legislação agrária e ambiental, especificando:

a) perímetro e área total;

b) parcelas de exploração individuais e as áreas de exploração coletiva (agrícola, pecuária, florestal, 
etc.), especificando a área de cada parcela ou de exploração comunitária;

c) as áreas urbanas (centro comunitário ou núcleos urbanos, quando forem previstos lotes urba
nos para os assentados), especificando as áreas totais, cujas edificações e instalações serão
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dimensionadas em função das necessidades e de acordo com o número de famílias do projeto e 
do sistema de aldeamento;

d) reserva legal (existente ou projetada), especificando as áreas totais;

e) locação das áreas de preservação permanente, com respectivos tamanhos;

f) recursos hídricos (rede hidrográfica, barragens, cacimbas, açudes, poços artesianos, etc.);

g) estradas existentes, a recuperar e projetadas (alimentadoras e de penetração), bem como as estradas 
municipais, estaduais e federais, especificando a sua extensão total;

h) rede elétrica tronco, projetada ou existente;

i) as áreas não aproveitáveis para exploração agrossilvopastoril, não classificadas em outras categorias 
(áreas de domínio de redes elétricas, passagens de oleodutos, etc).

4.2 - Programa Produtivo:

Especificar as atividades produtivas previstas no espaço temporal, identificando: o tipo de atividade, a 
base tecnológica, a infra-estrutura necessária, as metas produtivas e as medidas de controle ambiental 
necessárias.

4.3 - Programa Social:

Apresentação do projeto integrado de saúde, educação, habitação, saneamento e convívio social.

4.4 - Programa Ambiental:

4.4.1.-0 Programa Ambiental deverá estar integrado à lógica da organização territorial, com ênfase na 
sustentabilidade do plano produtivo, viabilidade da agricultura familiar, conservaçãoe uso sustentável 
dos recursos naturais, proteção e preservação dos remanescentes florestais (incêndios florestais) e das 
áreas protegidas por lei, adoção de medidas recuperadoras ou mitigadoras (quando for o caso), qualida
de de vida e desenvolvimento de uma consciência ambiental mais global e consistente (educação 
ambiental), destinação final de resíduos sólidos e embalagens de agrotóxicos e destinação de esgotos.

4.4.2. - Serão definidas claramente as atividades com maior potencial de impacto, como a supressão de 
vegetação nativa, uso e outorga de água para irrigação, movimentação de solo, bem como apresentadas 
às medidas necessárias ao enfrentamento dos problemas ambientais diagnosticados, podendo ser ações 
de educação ambiental, investimentos em recuperação de áreas degradadas, formas sustentadas de 
manejo dos recursos e outras.

5 - PROGNÓSTICO DE IMPACTOS AMBIENTAIS DO PROJETO.

6 - MEDIDAS MITIGADORAS E COMPENSATÓRIAS.
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ANEXO IV

RELATÓRIO AMBIENTALSIMPLIFICADO 

CCNTEÚDOMÍNIMO

I - IDENTIFICAÇÃO DA PROPRIEDADE

Nome do imóvel

Nome do proprietário

Município

Área total

Área averbada

Modal idade de averbação

Vinculação ou não de projeto/licença/autorização junto ao órgão ambiental competente 

Situação do imóvel:

( ) explorado pelo proprietário 

( ) abandonado

( ) ocupado por agricultores sem-terra 

II-VEGETAÇÃO

1. Biomae ecossistemas associados:______________________________________

2. Reserva Legal

Existente:___________ha_______ %

| Faltante:___________ ha_______ %

Estado de conservação: _______________________________________________

3. Áreas de Preservação Permanente

Existente:__________ha

Faltante:__________ ha

Estado de conservação: _______________________________________________

4. Estágios sucessionais das florestas

Estágio inicial (ha)___________________________________________________

Estado de conservação e outras observações________________________________

Estágio médio (ha)___________________________________________________

Estado de conservação e outras observações________________________________

Estágio avançado (ha) _______________________________________________ _

Estado de conservação e outras observações________________________________

5. Várzeas (ha)_______________________________________________ _

"observar regras jurídicas aplicáveis.
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Ill - Solos

Aspectos restritivos ao uso agrícola:___________________________________________

Relevo:________________________________________________________________

Erosão (visualmente detectável) - laminar, sulcos, voçoroca:___________________________

*observar regras jurídicas aplicáveis.

IV-RECURSOS HÍDRICOS

Bacia hidrográfica________________________________________________________

Cursos d'água (denominação, largura, etc.)______________________________________

Ocorrência de mananciais__________________________________________________

Presença de açudes_______________________________________________________

Disponibilidade hídrica (quantidade/qualidade)___________________________________

Outras observações_______________________________________________________

*observar regras jurídicas apl icáveis.

V-OUTROS ASPECTOS AMBIENTAIS

| L ixo_________________________________________________________________

Destino das embalagens de agrotóxicos________________________________________

Queimadas _____________________________________________________________

Fauna ________________________________________________________________

^observar regras jurídicas aplicáveis.

VI - INFRAESTRUTURA EXISTENTE NA PROPRIEDADE E NO ENTORNO

VII - EXISTÊNCIA DE UNIDADES DE CONSERVAÇÃO NO LOCAL E NO ENTORNO

VIII - ATIVIDADES PRODUTIVAS NAPROPRIEDADE E NO ENTORNO

IX - DIAGNOSTICO E PROGNOSTICO AMBIENTAL 

Diagnóstico ambiental;

Descrição dos prováveis impactos ambientais e socioeconómico da implantação e operação da ativida
de, considerando o projeto, suas alternativas, os horizontes de tempo de incidência dos impactos e 
indicando os métodos, técnicas e critérios para sua identificação, quantificação e interpretação;

Caracterização da qualidade ambiental futura da área de influência, considerando a interação dos 
diferentes fatores ambientais;

X - MEDIDAS MITIGADORAS E COMPENSATÓRIAS

Medidas mitigadoras e compensatórias, identificando os impactos que não possam ser evitados; 

Recomendação quanto à alternativa mais favorável;

Programa de acompanhamento, monitoramento e controle.

XI - CONCLUSÕES E RECOMENDAÇÕES (% aproximado da área passível de utilização agropecuária, 
recomendação de localização de reserva legal, localização das áreas de preservação permanente, indi
cando existentes e faltantes, etc.)
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XII-DOCUMENTOS ANEXOS

Mapas, em escala adequada, fotografias aéreas, imagens de satélite, que contemplem os itens de I a VII 
do presente anexo.
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Lei n° 10.267, de 28 de agosto de 2001

Regulamento: Altera dispositivos das Leis tf* 4.947, 
de 6 de abril de 1966,5.868, de 12 de dezembro de 
1972,6.015, de 31 de dezembro de 1973,6.739, 
de 5 de dezembro de 1979,9.393, de 19 de dezem
bro de 1996, e dá outras providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA

Faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a seguinte Lei:

Art. 1o O art. 22 da Lei n° 4.947, de 6 de abril de 1966, passa a vigorar com as seguintes alterações:

| "Art. 22.......................................

§3° A apresentação do Certificado de Cadastro de Imóvel Rural -  CCIR, exigida no caput deste artigo 
I e nos §§ 1 °e 2°, far-se-á, sempre, acompanhada da prova de quitação do Imposto sobre a Propriedade ' 
Territorial Rural-ITR, correspondente aos últimos cinco exercícios, ressalvados os casos de inexigibilidade 
e dispensa previstos no art. 20 da Lei n° 9.393, de 19 de dezembro de 1996.

§4° Dos títulos de domínio destacados do patrimônio público constará obrigatoriamente o 
número de inscrição do CCIR, nos termos da regulamentação desta Lei.

§ 5o Nos casos de usucapião, o juiz intimará o INCRA do teor da sentença, para fins de cadastramento 
do imóvel rural.

§ 6o Além dos requisitos previstos no art. 134 do Código Civil e na Lei rf 7.433, de 18 de dezembro de 
1985, os serviços notariais são obrigados a mencionar nas escrituras os seguintes dados do CCIR:

I-código do imóvel;

II-nome do detentor;

III -  nacionalidade do detentor;

IV-denominação do imóvel;

V-  localização do imóvel.

§ 7° Os serviços de registro de imóveis ficam obrigados a encaminhar ao INCRA, mensalmente, as 
modificações ocorridas nas matrículas imobiliárias decorrentes de mudanças de titularidade, parcela
mento, desmembramento, loteamento, remembramento, retificação de área, reserva legal e particular do 
patrimônio natural e outras limitações e restrições de caráter ambiental, envolvendo os imóveis rurais, 
inclusive os destacados do patrimônio público.

§ 8° O INCRA encaminhará, mensalmente, aos serviços de registro de imóveis, os códigos dos imóveis 
rurais de que trata o § 7o, para serem averbados de ofício, nas respectivas matrículas."(NR)

Art. 2° Os arts. 1 °, 2o e 8o da Lei n° 5.868, de 12 de dezembro de 1972, passam a vigorar com as 
seguintes alterações:

"Art. I o.............................................
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§ 10 As revisões gerais de cadastros de imóveis a que se refere o §4° do art. 46 da Leí n" 4.504, de 30 
de novembro de 1964, serão realizadas em todo o País nos prazos fixados em ato do Poder Executivo, 
para fins de recadastramento e de aprimoramento do Sistema de Tributação da Terra-STTedo Sistema 
Nacional de Cadastro Rural -  SNCR.

§ 2° Rica criado o Cadastro Nacional de Imóveis Rurais - CNIR, que terá base comum de informações, 
gerenciada conjuntamente pelo INCRAe pela Secretaria da Receita Federal, produzida e compartilhada 
pelas diversas instituições públicas federais e estaduais produtoras e usuárias de informações sobre o I 
meio rural brasileiro.

§ 3o A base comum do CNIR adotará código único, a ser estabelecido em ato conjunto do INCRA e da 
Secretaria da Receita Federal, para os imóveis rurais cadastrados de forma a permitir sua identificação e j  

o compartilhamento das informações entre as instituições participantes.

§ 4o Integrarão o CNIR as bases próprias de informações produzidas e gerenciadas pelas instituições 
participantes, constituídas por dados específicos de seus interesses, que poderão por elas ser comparti
lhados, respeitadas as normas regulamentadoras de cada entidade."(NR)

"Art. 2o............................................

§ 3Ü Ficam também obrigados todos os proprietários, os titulares de dominio útil ou os possuidores a 
qualquer título a atual izar a declaração de cadastro sempre que houver alteração nos imóveis rurais, em 
relação à área ou à titularidade, bem como nos casos de preservação, conservação e proteção de 
recursos naturais."

"Art. 8o...........................................

§ 3° São considerados nulos e de nenhum efeito quaisquer atos que infrinjam o disposto neste artigo 
não podendo os serviços notariais lavrar escrituras dessas áreas, nem ser tais atos registrados nos 
Registros de Imóveis, sob pena de responsabilidade administrativa, civil e criminal de seus titulares ou 
prepostos.

............................................... "(NR)

Art. 3° Os arts. 169,176,225 e 246 da Lei n° 6.015, de 31 de dezembro de 1973, passam a vigorar com 
as seguintes alterações:

"Art. 169.........................................

II-os registros relativos a imóveis situados em comarcas ou circunscrições limítrofes, que serão feitos em 
todas elas, devendo os Registros de Imóveis fazer constar dos registros tal ocorrência.

.................................................."(NR)

"Art. 176............................................

§ 1° .........................................................

II-

183



3) a identificação do imóvel, que será feita com indicação:

a - se rural, do código do imóvel, dos dados constantes do CCIR, da denominação e de suas caracterís
ticas, confrontações, local izaçãoe área;

b - se urbano, de suas características e confrontações, local ização, área, logradouro, número e de sua 
designação cadastral, se houver.

!..................... I
§ 3° Nos casos de desmembramento, parcelamento ou remembramento de imóveis rurais, a identificação 
prevista na alínea a do item 3 do inciso II do § 10 será obtida a partir de memorial descritivo, assinado 
por profissional habilitadoe com a devida Anotação de Responsabilidade Técnica -  ART, contendo as 

; coordenadas dos vértices definidores dos limites dos imóveis rurais, geo-referenciadas ao Sistema 
Geodésico Brasileiro e com precisão posicionai a ser fixada pelo INCRA, garantida a isenção de custos 
financeiros aos proprietários de imóveis rurais cuja somatória da área não exceda a quatro módulos 
fiscais.

; §4° A identificação de que trata o§3° tornar-se-á obrigatória para efetivação de registro, em qualquer 
' situação de transferência de imóvel rural, nos prazos fixados por ato do Roder Executivo."(NR)

I "Art. 225.............................................

§ 3o Nos autos judiciais que versem sobre imóveis rurais, a localização, os limites e as confrontações 
serão obtidos a partir de memorial descritivo assinado por profissional habilitado e com a devida 
Anotação de Responsabilidade Técnica -  ART, contendo as coordenadas dos vértices definidores dos 
limites dos imóveis rurais, geo-referenciadas ao Sistema Geodésico Brasileiro e com precisão posicionai 
a ser fixada pelo INCRA, garantida a isenção de custos financeiros aos proprietários de imóveis rurais 
cuja somatória da área não exceda a quatro módulos fiscais."(NR)

"Art. 246..............................................

§ 10 As averbações a que se referem os itens 4 e 5 do inciso II do art. 167 serão as feitas a requerimento 
dos interessados, com firma reconhecida, instruído com documento dos interessados, com firma reco
nhecida, instruído com documento comprobatorio fornecido pela autoridade competente. A alteração 
do nome só poderá ser averbada quando devidamente comprovada por certidão do Registro Civil.

, § 2” Tratando-se de terra indígena com demarcação homologada, a União promoverá o registro da área 
em seu nome.

§ 3° Constatada, durante o processo demarcatório, a existência de domínio privado nos limites da terra 
indígena, a União requererá ao Oficial de Registro a averbação, na respectiva matrícula, dessa circuns
tância.

§4° As providências a que se referem os §§ 2o e 3o deste artigo deverão ser efetivadas pelo cartório, no 
prazo de trinta dias, contado a partir do recebimento da solicitação de registro e averbação, sob pena de 
aplicação de multa diária no valor de R$ 1.000,00 (mil reais), sem prejuízo da responsabilidadecivil e 
penal do Oficial de Registro."(NR)

Art. 4o A Lei n° 6.739, de 5 de dezembro de 1979, passa a vigorar acrescida dos seguintes arts. 8nA, 8°B 
e8°C:
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"Art. 8 'A A União, o Estado, o Distrito Federal ou o Município prejudicado poderá promover, via 
administrativa, a retificação da matrícula, do registro ou da averbação feita em desacordo com o art. 225 
da Lei n° 6.015, de 31 de dezembro de 1973, quando a alteração da área ou dos limites do imóvel 
importar em transferência de terras públicas.

§ 10 O Oficial do Registro de Imóveis, no prazo de cinco dias úteis, contado da prenotação do 
requerimento, procederá à retificação requerida e dela dará ciência ao proprietário, nos cinco dias 
seguintes à retificação.

§ 2o Recusando-se a efetuara retificação requerida, o Oficial Registrador suscitará dúvida, obedecidos 
os procedimentos estabelecidos em lei.

§ 3o Nos processos de interesse da União e de suas autarquias e fundações, a apelação de que trata o 
art. 202 da Lei n°6.015, de 31 de dezembro de 1973, será julgada pelo Tribunal Regional Federal 
respectivo.

§ 4o A apelação referida no § 3o poderá ser interposta, também, pelo Ministério Público da União."

"Art. 8°B Verificado que terras públicas foram objeto de apropriação indevida por quaisquer meios, 
inclusive decisões judiciais, a União, o Estado, o Distrito Federal ou o Município prejudicado, bem 
como seus respectivos órgãos ou entidades competentes, poderão, à vista de prova da nuI idade 
identificada, requerer o cancelamento da matrícula e do registro na forma prevista nesta Lei, caso não 
aplicável o procedimento estabelecido no art. 8°A.

§ 1o Nos casos de interesse da União e de suas autarquias e fundações, o requerimento será 
dirigido ao Juiz Federal da Seção Judiciária competente, ao qual incumbirão os atos e procedi
mentos cometidos ao Corregedor Geral de Justiça.

§ 2o Caso o Corregedor Geral de Justiça ou o Juiz Federal não considere suficientes os elementos 
apresentados com o requerimento, poderá, antes de exarar a decisão, promover as notificações previstas 
nos parágrafos do art. 10 desta Lei, observados os procedimentos neles estabelecidos, dos quais dará 
ciência ao requerente e ao Ministério Público competente.

§ 3o Caberá apelação da decisão proferida:

I -  pelo Corregedor Geral, ao Tribunal de Justiça;

II -  pelo Juiz Federal, ao respectivo Tribunal Regional Federal.

§ 4° Não se aplica o disposto no art. 254 da Lei n° 6.015, de 31 de dezembro de 1973, a títulos que 
tiverem matrícula ou registro cancelados na forma deste artigo."

"Art. 8°C É de oito anos, contados do trânsito em julgado da decisão, o prazo para aju ¡zarriento de ação 
rescisória relativa a processos que digam respeito a transferência de terras públicas rurais."

Art. 5o O art. 16 da Lei n° 9.393, de 19 de dezembro de 1996, passa a vigorar com as seguintes 
alterações:

"Art. 16..............................................

§3° A Secretaria da Receita Federal, com o apoio do INCRA, administrará o CAFIRe colocará as 
informações nele contidas à disposição daquela Autarquia, para fins de levantamento e pesquisa de 
dados e de proposição de ações administrativas e judiciais.
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§4° As informações a que se refere o § 3o aplica se o disposto no art. 198 da Lei n° 5.172, de 25 de 
outubro de 1966."(NR)

Art. 6° Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

Brasília, 28 de agosto de 2001; 180° da Independencia e 113° da República.

FERNANDO HENRIQUE CARDOSO 

Raul Belens Jungmann Pinto

Este texto não substitui o publicado no D.O.U. de 29.8.2001
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Decreto n° 4.449, de 30 de outubro de 2002

Regulamenta a Lei r f  10.267, de 28 de agosto de 2001, que altera 
dispositivos das Leis rfs 4.947, de 6 de abril de 1966; 5.868,de 12 
de dezembro de 1972; 6.015, de 31 de dezembro de 1973; 6.739, de 
5 de dezembro de 1979; e 9.393, de 19 de dezembro de 1996, e dá 
outras providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe confere o art. 84, inciso IV, da Constitui
ção, e tendo em vista o disposto na Lei n° 10.267, de 28 de agosto de 2001,

DECRETA

Art. 1 °A apresentação do Certificado de Cadastro de Imóvel Rural - CCIR, exigida no art. 22 e nos seus 
§§ 10 e 2o da Lei n° 4.947, de 6 de abril de 1966, far-se-á sempre acompanhada da prova de quitação 
do Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural - ITR, correspondente aos últimos cinco exercícios, 
ressalvados os casos de inexigibilidade e dispensa de sua comprovação, previstos no art. 20 da Lei n° 
9.393, de 19 de dezembro de 1996, bem como os casos de imunidades, extinção e exclusão do crédito 
tributário.

Art. 2o Dos títulos de domínio destacados do patrimônio público constará obrigatoriamente o código 
do imóvel rural constante do CCIR, expedido pelo Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária 
- INCRA, relativo à área do patrimônio público cadastrada no Sistema Nacional de Cadastro Rural - 
SNCR.

§ 1 "Quando for o caso de área pública rural destacada de outra maior, o beneficiário do título, no prazo 
de trinta dias, procederá à atualização cadastral do imóvel perante o INCRA.

§ T  Incumbe ao INCRA normatizar os critérios e procedimentos referentes à abertura de cadastros das 
áreas destacadas a qualquer título do patrimônio públ ico fundiário, ficando obrigado a abrir de ofício 
cadastros individualizados para as áreas que por sua iniciativa fizer destacar, incumbindo aos demais 
órgãos públicos promoverem perante o INCRA os cadastros individualizados das áreas destacadas de 
terras sob sua administração.

Art. 3° Nos casos de usucapião de imóvel rural, após o trânsito em julgado da sentença declaratoria, o juiz 
intimará o INCRAde seu teor, para fins de cadastramento.

§ 1°Para dar maior celeridade ao cadastramento do imóvel rural, poderá constar no mandado de 
intimação a identificação do imóvel na forma do § 3° do art. 225 da Lei n°6.015, de 31 de 
dezembro de 1973, e o endereço completo do usucapiente.

§ 2' Recebendo a intimação, o INCRA convocará o usucapiente para proceder às atualizações cadastrais 
necessárias.

Art. 4oOs serviços de registros de imóveis ficam obrigados a comunicar mensalmente ao INCRA as 
modificações ocorridas nas matrículas, decorrentes de mudanças de titularidade, parcelamento, 
desmembramento, loteamento, unificação de imóveis, retificação de área, reserva legal e particular do 
patrimônio natural, bem como outras limitações e restrições de caráter dominial e ambiental, para fins 
de atualização cadastral.
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§ 1°0 informe das alterações de que trata o caput deste artigo deverá ser encaminhado ao INCRA, até 
o trigésimo día do mês subseqüente à modificação ocorrida, pela forma que vier a ser estabelecida em 
ato normativo por ele expedido.

§ 2o Acompanhará o informe de que trata o § 10 certidão da matrícula atualizada, abrangendo as 
modificações mencionadas neste artigo.

Art. 5°0 INCRA comunicará, mensalmente, por escrito, aos serviços de registros de imóveis os códigos 
dos imóveis rurais decorrentes de mudança de titularidade, parcelamento, desmembramento, loteamento 
e unificação, na forma prevista no § 10 do art. 4o.

Parágrafo único. Os serviços de registro de imóveis efetuarão na matrícula respectiva, de ofício, a 
averbação do novo código do imóvel fornecido pelo INCRA.

Art. 6o As obrigações constantes dos arts. 4o e 5o deste Decreto apl icam-se, inclusive, aos imóveis rurais 
destacados do patrimônio público.

Art. 7o Os critérios técnicos para implementação, gerenciamento e alimentação do Cadastro Nacional de 
Imóveis Rurais-CNIR serão fixados em ato normativo conjunto doINCRAeda Secretaria da Receita Federal. 

§ 1°A base mínima de dados comum do CNIR contemplará as informações de natureza estrutural que 
vierem a ser fixadas no ato normativo referido nocaputeas de interesse substancial das instituições dele 
gerenciadoras, bem como os dados informativos do § 6° do art. 22 da Lei n° 4.947, de 1966.

§ 2o São informações de natureza estrutural obrigatórias as relativas aos dados sobre identificação, local iza- 
ção, dimensão, titularidade e situação jurídica do imóvel, independentemente de estarem ou não acompa
nhadas de associações gráficas.

§ 3o Além do INCRA e da Secretaria da Receita Federal, todos os demais órgãos da Administração 
Pública Federal serão obrigatoriamente produtores, alimentadores e usuários da base de informações do 
CNIR.

§ 4o As instituições gerenciadoras do CNIR poderão firmar convênios específicos para o estabelecimento 
de interatividade dele com as bases de dados das Administrações Públicas dos Estados, do Distrito 
Federal e dos Municípios.

§ 5° As instituições gerenciadoras do CNIR deverão convidar e incentivar a participação de entidades da 
sociedade civil detentoras de bases de dados cadastrais correlatos, para interagirem com o esforço de 
alimentação e gerenciamento do CNIR.

§ 6°0 código único do CNIR será o código que o INCRA houver atribuído ao imóvel no CCIR, e deverá 
ser mencionado nos atos notariais e registrais de que tratam os §§ 6° e 7° do art. 22 da Lei n° 4.947, de 
1966, e a alínea "a" do item 3 do art. 176 da Lei n° 6.015, de 1973.

§ 7°O ato normativo conjunto previsto no caput estabelecerá as normas para compartilhamento e 
sistema de senhas e níveis de acesso às informações constantes do CNIR, de modo a não restringir o 
acesso das entidades componentes da rede de interação desse Cadastro aos informes de natureza 
pública irrestrita, sem, contudo, permitir acesso indiscriminado a dados de natureza sigilosa, privilegi
ada, de divulgação expressa ou implicitamente vedada em lei, ou potencialmente vulneradores do 
direito à privacidade.

Art. 8oOs custos financeiros de que tratam o § 3o do art. 176 e o § 3o do art. 225 da Lei n° 6.015, de 
1973, compreendem os serviços técnicos necessários à identificação do imóvel, garantida a isenção ao 
proprietário de imóvel rural cujo somatório das áreas não exceda a quatro módulos fiscais.
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§ 10 A isenção de que trata este artigo abrange a identificação do imóvel rural, nos casos de transmissão 
de dominio da área total cujo somatório não exceda a quatro módulos fiscais, na forma e nos prazos 
previstos no art. 10.

§ 2°0 INCRA proporcionará os meios necessários para a identificação do imóvel rural, devendo o ato 
normativo conjunto de que trata o art T  deste Decreto estabelecer os criterios técnicos e procedimentos 
para a execução da medição dos imóveis para fim de registro imobiliário, podendo, inclusive, firmar 
convenio com os Estados e o Distrito Federal, propiciando a interveniéncia dos respectivos órgãos de terra.

§ 3o Para beneficiarse da isenção prevista neste artigo, o proprietário declarará ao órgão responsável pelo 
levantamento que preenche os requisitos do caput deste artigo, de acordo com as regras a serem estabelecidas 
em ato normativo do INCRA.

§ 4°A isenção prevista neste Decreto não obsta que o interessado promova, a suas expensas, a medição | 
de sua propriedade, desde que atenda aos requisitos técnicos fixados no art. 9o.

Art. 9°A identificação do imóvel rural, na forma do § 3° do art. 176 e do § 3o do art. 225 da Lei n° 6.015, 
de 1973, será obtida a partir de memorial descritivo elaborado, executado e assinado por profissional ¡ 
habilitado e com a devida Anotação de ResponsabiIidade Técnica - ART, contendo as coordenadas dos 
vértices definidores dos limites dos imóveis rurais, georreferenciadas ao Sistema Geodésico Brasileiro, e 
com precisão posicionai a ser estabelecida em ato normativo, inclusive em manual técnico, expedido 
pelo INCRA.

§ 1oCaberá ao INCRA certificar que a poligonal objeto do memorial descritivo não se sobrepõe a 
nenhuma outra constante de seu cadastro georreferenciado e que o memorial atende às exigências 
técnicas, conforme ato normativo próprio.

§ 2o A certificação do memorial descritivo pelo INCRA não implicará reconhecimento do domínio ou a 
exatidão dos Iim¡tes e confrontações indicados pelo proprietário.

§ 3o Para os fins e efeitos do § 2° do art. 225 da Lei n° 6.015, de 1973, a primeira apresentação do 
memorial descritivo segundo os ditames do § 3o do art. 176 e do § 3o do art. 225 da mesma Lei, e nos 
termos deste Decreto, respeitadas as divisas do imóvel eos direitos de terceiros confrontantes, não 
caracterizará irregularidade impeditiva de novo registro, devendo, no entanto, os subseqüentes estar 
rigorosamente de acordo com o referido § 2o, sob pena de incorrer em irregularidade sempre que a 
caracterização do imóvel não for coincidente com a constante do primeiro registro de memorial 
georreferenciado, excetuadas as hipóteses de alterações expressamente previstas em lei.

§ 4o Visando a finalidade do § 3o, e desde que mantida a descrição das divisas do imóvel e os direitos 
j de terceiros confrontantes, não serão opostas ao memorial georreferenciado as discrepancias de área que 
não excederem os limites preceituados na legislação vigente.

§ 5°0 memorial descritivo, que de qualquer modo possa alterar o registro, será averbado no serviço de 
registro de imóveis competente mediante requerimento do interessado, contendo declaração firmada 
sob pena de responsabilidade civil ecriminal, com firma reconhecida, deque não houve alteração das 
divisas do imóvel registrado e de que foram respeitados os direitos dos confrontantes, acompanhado da 
certificação prevista no § 1o deste artigo, do CCIRe da prova de quitação do ITR dos últimos cinco 
exercícios, quando for o caso.

§ 6o A documentação prevista no § 5o deverá ser acompanhada de declaração expressa dos confinantes 
de que os limites divisórios foram respeitados, com suas respectivas firmas reconhecidas.
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§ 7o Quando a declaração for man ¡testada mediante escritura pública, constituir-se-á produção anteci
pada deprava.

§ 8o Não sendo apresentadas as declarações constantes no § 6o e a certidão prevista no § 1 °, o oficial 
encaminhará a documentação ao juiz de direito competente, para que a retificação seja processada nos 
termos do art. 213 da Leí n° 6.015, de 1973.

i Art. 10. A identificação da área do imóvel rural, prevista nos §§ 3o e 4° do art. 176 da Leí n° 6.015, de 
1973, será exigida, em qualquer situação de transferencia, na forma do art. 9o, somente após transcor
ridos os seguintes prazos, contados a partir da publicação deste Decreto:

I - noventa dias, para os imóveis com área de cinco mil hectares, ou superior;

II - um ano, para os imóveis com área de mil a menos de cinco mil hectares;

III - dois anos, para os imóveis com área de quinhentos a menos de mil hectares; e 

IV- três anos, para os imóveis com área inferior a quinhentos hectares.

§ 1 "Quando se tratar da primeira apresentação do memorial descritivo, aplicar-se-ão as disposições 
: contidas no § 4° do art. 9°.

§ 2°Após os prazos assinalados nos incisos I a IV, fica defeso ao oficial do registro de imóveis a prática 
de quaisquer atos registrais envolvendo as áreas rurais de que tratam aqueles incisos, até que seja feita 
a identificação do imóvel na forma prevista neste Decreto.

Art. 11. A retificação administrativa de matrícula, registro ou averbação, prevista no art. 8°-Ada Lei n° 
6.739, de 5 de dezembro de 1979, será adotada para as hipóteses em que a alteração de área ou limites 
promovida pelo ato registrai venha a instrumentalizar indevida transferência de terras públicas, e 
objetivará apenas a reversão do registro aos limites ou área anteriores, seguindo-se preferencialmente o 
procedimento previsto nos parágrafos do art. 8°-A, mediante requerimento direto ao oficial do serviço 
registrai da comarca de localização do imóvel, mas não suprime as competências de ofício e por 
provocação, que os arts. 10 e 5° da Lei n° 6.739, de 1979, fixam para o Corregedor-Geral da Justiça do 
Estado de localização do imóvel.

Ait. 12.0  pedido de cancelamento administrativo da matrícula e do registro, previsto no art. 8"-B da Lei 
n° 6.739, de 1979, não suprime as competências de ofício e por provocação que os arts 1° e 5° da 
mesma Lei fixam para o Corregedor-Geral da justiça do Estado de localização do imóvel, e será adotado 
para as hipóteses em que não seja possível o requerimento de que cuida o art. 8°-A da mesma Lei.

Art. 13. Nos casos de interesse da União e de suas autarquias e fundações, será competente para 
examinar o pedido de cancelamento de que cuida a Lei n° 6.739, de 1979, o juiz federal da seção 
judiciária a que as leis processuais incumbirem o processamento e julgamento da causa.

Art. 14.0  registro retificado ou cancelado na forma dos arts 8°-A, 8°-B e 8°-C da Lei n° 6.739, de 1979, 
não poderá ser real izado novamente, exceto se houver expressa autorização do ente públ ico titular do 
domínio.

Art. 15.0INCRAe a Secretaria da Receita Federal baixarão, conjuntamente, atos administrativos, 
visando à implantação do CNIR, no prazo de noventa dias a contar da publicação deste Decreto.

Art. 16. Os títulos públicos, particulares e judiciais, relativos a imóveis rurais, lavrados, outorgados ou 
homologados anteriormente à promulgação da Lei n° 10.267, de 2001, que importem em transferência 
de domínio, desmembramento, parcelamento ou remembramento de imóveis rurais, e que exijam a
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identificação da área, poderão ser objeto de registro, acompanhados de memorial descritivo elaborado 
nos termos deste Decreto.

Art. 17. Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Brasília, 30 de outubro de 2002; 1810 da Independencia e 114o da República.

FERNANDO HENRIQUECARDOSO

Pedro Malan

joséAbrão

Este texto não substitui o publicado no D.O.U. de 31.10.2002
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