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Vivemos uma era 
de transforma-
ções profundas 
nos hábitos e 
costumes. Desse 

modo, não há outra saída para 
as empresas senão refletir e re-
novar no seu modo de atuação. 
No setor rural não é diferente. 
A propriedade precisa ser vis-
ta como uma empresa, sempre 
atualizada sobre o mercado e 
buscando avanços e oportuni-
dades para garantir bons re-
sultados. A agroecologia, por 
exemplo, tem sido um assunto 
persistente na mídia, resulta-
do de um consumidor cada vez 
mais preocupado em manter há-
bitos saudáveis e sustentáveis. 

O cliente não se preocupa mais 
só com a indústria que transfor-
ma, mas quer ter certeza que o 
produto que consome é de pro-
cedência ecologicamente correta. 
Daí vem a importância de aprovei-
tar as inúmeras oportunidades de 
capacitações que o Senar/Faesp, 
com o apoio dos sindicatos rurais, 
oferecem. Em nossa região, por 
exemplo, três turmas terminaram 
o Programa de Olericultura Orgâ-
nica, possibilitando produtores 
mais preparados. Produtos de 
melhor qualidade são mais valori-
zados, resultando em preços mais 
competitivos.

A criatividade também é uma 
característica importante dos no-
vos tempos e a empresária em des-
taque na série Nossos Produtores 
mostra bem isso. Ela buscou os ca-

minhos para aperfeiçoar suas téc-
nicas, apoio nas entidades que po-
deriam auxiliar em seus avanços e 
não colocou limites para crescer. 
Esse exemplo também mostra que 
sonhar é importante, mas colocar 
a mão na massa e fazer acontecer é 
indispensável.  

Com essa mesma perspectiva, 
de que é preciso avançar e inovar 
sempre, o Siran também noticia 
suas novidades. Acreditamos que 
o produtor precisa se atualizar de 

maneira prática e moderna. Por 
isso, nosso site foi renovado e ade-
quado a essa necessidade. Seja do 
tablet, smartphone ou notebook, 
o produtor poderá acessar as no-
tícias e ferramentas do Siran de 
maneira mais fácil. 

Esperamos que com um canal 
mais atualizado possamos com-
partilhar ainda mais experiências 
positivas e difundir informações 
que possam fazer a diferença. 

Apreciem sem 
moderação e boa leitura!

EDITORIAL

Produtos 
de melhor 

qualidade são mais 
valorizados, 
resultando em 
preços mais 
competitivos
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PREVENÇÃO

Defesa orienta modo 
correto de vacinar 
contra febre aftosa

A  segunda etapa 
da campanha de 
vacinação contra 
a febre aftosa de 
2016 será realizada 

no Estado de São Paulo pela 
Secretaria de Agricultura e 
Abastecimento de 1 a 30 de 
novembro. Todos os bovídeos 
(bovinos e bubalinos) devem ser 
vacinados, inclusive os animais 
que foram imunizados na etapa 
de maio, e que na época tinham 
de zero a 24 meses. 

Para garantir uma vacinação 
eficiente é preciso que o cria-
dor observe alguns cuidados. “A 
primeira providência é adquirir 

as vacinas em estabelecimentos 
cadastrados na Coordenadoria 
de Defesa Agropecuária (CDA), 
que são fiscalizados por nossa 
equipe de médicos veterinários, 
técnicos de apoio agropecuá-
rio e outros profissionais, para 
verificar as condições de arma-
zenamento do produto a ser co-
mercializado”, disse Fernando 
Gomes Buchala, coordenador da 
Defesa Agropecuária do Estado. 
Todo o estoque de vacina dispo-
nível no Estado para comércio 
durante a campanha de novem-
bro (a legislação proíbe o uso de 
vacinas adquiridas em etapas de 
vacinações anteriores) é cadas-

trado pela revenda no sistema 
Gedave. No momento da compra, 
o volume adquirido pelo criador 
é transferido, para o estoque da 
propriedade que também deve 
estar cadastrada, o que facilita 
a declaração da vacinação pelo 
criador. 

A vacina deve ser mantida en-
tre 2 e 8 graus centígrados, tanto 
no transporte como no armaze-
namento, usando uma caixa de 
isopor, com no mínimo dois ter-
ços de seu volume em gelo. Este 
cuidado é importante para que a 
dose não perca sua eficácia e pro-
teja os animais. O medicamento 
nunca deve ser congelado. 

OUTROS CUIDADOS
Já a escolha da hora da aplica-

ção, além de não interferir na tem-
peratura das vacinas, pode propor-
cionar maior conforto aos animais. 
“O importante é escolher o horário 
mais fresco do dia, classificando os 
animais por idade e sexo, para evi-
tar acidentes”, disse Hugo Leonar-
do Riani Costa, médico veterinário 
da secretaria, que junto à Defesa 
Agropecuária, responde pelo Pro-
grama Estadual de Erradicação da 
Febre aftosa. 

“O local para aplicar a vacina é, 
de preferência, no terço médio do 
pescoço (tábua do pescoço). Inde-
pendente da idade, a dose é de 5 
ml. As agulhas devem ser substi-
tuídas com frequência, para evitar 
infecções e os frascos mantidos 
resfriados durante a operação”, 
orientou Costa. 

PRAZO
O criador deve se organizar para fazer a vacinação dentro 

do prazo estabelecido pela legislação, ou seja, de 1 a 30 de 
novembro, e tem até o dia 7 de dezembro para comunicar o 
cumprimento da obrigação ao órgão oficial de Defesa Agro-
pecuária diretamente no sistema informatizado Gedave ou 
entregar em uma unidade da CDA, levando a declaração de 
vacinação preenchida e acompanhada da nota fiscal de com-
pra das vacinas. 

LINK
No site da Defesa Agropecuária estão disponíveis todas 

as informações necessárias. Caso o criador tenha alguma dú-
vida ou quiser conhecer um pouco mais sobre o Programa 
Estadual de Erradicação da Febre aftosa é só acessar: www.
defesa.agricultura.sp.gov.br/programas/aftosa 

Não vacinar ou não comunicar à Defesa Agropecuária até a 
data estabelecida é passível de sanções: 5 Ufesps (R$ 117,75) 
por cabeça por deixar de vacinar, e 3 Ufesps (R$ 70,65) por 
cabeça por deixar de comunicar a vacinação. O valor de cada 
Unidade Fiscal do Estado de São Paulo (Ufesp) é R$ 23,55.

Fonte: Assessoria de Comunicação da Secretaria de Agri-
cultura e Abastecimento do Estado de São Paulo
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Atento às 
t r a n s f o r m a ç õ e s 
tecnológicas, o 
Sindicato Rural da 
Alta Noroeste (Siran) 

lançou em novembro seu novo 
site. O endereço continua www.
siran.com.br, mas o visual é 
outro. Agora, o espaço digital é 
responsivo, ou seja, se adequa a 
qualquer tipo de dispositivo do 
usuário (smartphone, tablet ou 
notebook). 
“Os sindicatos também 

precisam acompanhar as 
mudanças e temos consciência 
da importância de se atualizar 
e inovar. O mundo digital 
veio para trazer facilidades 
e o agronegócio não pode 
ficar alheio a essa realidade. 
Diariamente, oferecemos 
boletins com informações do 
mercado pecuário, além de 
orientações sobre o setor rural, 
divulgações de cursos e eventos 
na região. Esperamos levar mais 
praticidade aos produtores que 

buscarem informações, por meio 
do sindicato”, explica Marco 
Antônio Viol, presidente do Siran.
O Siran também está presente 
nas redes sociais. Acesse 
nossa página no facebook  
https://www.facebook.com/
Siransindicato/. 
No Youtube, basta pesquisar 
pelo canal: Siran Sindicato 
Rural da Alta Noroeste e 
assistir a depoimentos, 
vídeos institucionais além de 
orientações sobre o setor. 

NOVIDADE

Conheça o novo 
site do Siran

A plataforma foi atualizada com um layout e tecnologia responsiva, 
ou seja, ele se adequa a qualquer dispositivo do usuário
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A rotina urbana tem 
sido cada vez mais 
acelerada, o que 
provoca descuidos 
na alimentação e nos 

aspectos da sustentabilidade. 
Porém, um projeto lançado pelos 
participantes do “Programa Jovem 
Agricultor do Futuro”, desenvolvido 
pelo Senar/Faesp e apoiado pelo 
Siran e Prefeitura de Nova Luzitânia, 
promete incentivar a mudança 
dessa realidade. 

Dentro do programa eles tinham 
como desafio lançar um projeto de 
ação comunitária para envolver a 
população. Assim nasceu o “Jovem 

Agricultor na minha casa”. 
“Na falta de tempo e hábito de 

ir ao campo, muitas crianças, hoje 
em dia, nem sabem de onde vêm 
as verduras que elas consomem. A 
gente tentou trazer para a cidade o 
cultivo de hortaliças e muitos dos 
participantes do programa já estão 
fazendo suas hortas e até gerando 
renda por meio delas”, conta a 
engenheira florestal e instrutora 
técnica do Senar, Madeleini Naves 
dos Santos. 

Com o projeto, os alunos vão até 
as casas dos interessados e ensinam 
a cultivar uma horta vertical 
suspensa, feita com garrafa pet.

SOBRE O PROGRAMA
O instrutor pedagógico do 

Senar, Elton Pereira Silva, diz que 
incentivar a atividades rural é 
o objetivo, mas também possui 
disciplinas mais abrangentes. 
“Além das aulas específicas sobre a 
área rural, o curso abordou sobre 
informática e promoção da saúde, 
onde eles conheceram a prevenção 
de várias doenças, por exemplo. Eles 
receberam orientações que ajudam 
na formação para o mercado de 
trabalho em geral e de um cidadão 
mais consciente”, disse o instrutor.

“Aprendi várias coisas novas, 
porque não aprendemos só 

CURSO

“Jovem agricultor na minha casa” 
é sucesso em Nova Luzitânia

Os participantes do Programa do Senar lançaram o projeto que 
incentiva os moradores a cultivar horta em casa



Página 7

pontos de lubrificação 
na linha de sementes.

-75%
Menos 2 dias 
de plantio (em 1.000 ha)autonomia que 
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30%
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sobre agricultura, mas também de 
administração e marketing”, disse a 
aluna Adneia Soares Lucindo.

Maria Teixeira da Silva é a mãe 
de umas das participantes que se 
mostra satisfeita com o resultado. 
“Gostei, porque eles aprenderam 
bastante coisa. Minha filha mostrou 
como fazer uma horta e também 
aprendeu sobre criação de peixes. 
Apesar da gente morar na cidade, 
é bom aprender essas coisas do 
campo”, disse Maria.

A ideia da horta vertical já foi 
concluída em seis casas da cidade 
com a ajuda dos alunos, e segundo 
os instrutores, há mais moradores 
interessados em receber o projeto. 

Em Nova Luzitânia são 25 
adolescentes de 14 a 18 anos 
incompletos que participam do 
Jovem Agricultor do Futuro. Ele 
acontece desde março e o término 
está previsto para dezembro. O 
programa também é desenvolvido 
em Guararapes e Rubiácea.
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SÉRIE

Produtora de Birigui usa 
palha de milho para fazer 
artesanato e componentes 
para calçados e acessórios

Arte no campo

Para a maioria dos 
produtores rurais, a 
palha do milho não tem 
valor e é descartada. 
Mas essa não é a prática 

da entrevistada do mês na série 
do Siran “Nossos Produtores”, a 
empresária da Palhas Fashion, 
Eunice Brito Doná, de Birigui.

Com criatividade, ela 
transforma o que antes era visto 
como lixo em luxo. São chaveiros, 

flores e peças que podem ser 
utilizadas como enfeites em 
calçados, além de peças por 
encomenda e específicas para as 
várias datas comemorativas do 
ano, como, por exemplo Natal. 

“Eu já fazia vários tipos de 
artesanato e comecei a usar a 
palha do milho por curiosidade. 
Eu vi umas bonequinhas feitas 
com o material num programa de 
televisão e fiz algumas também. 

Daí, procurei as entidades voltadas 
para o calçado, em Birigui, para 
desenvolver algum produto com a 
palha e que pudesse ser usado no 
calçado”, conta Eunice.

Ela também buscou o Posto de 
Atendimento ao Empreendedor 
(PAE) da cidade, onde pôde 
complementar seus projetos se 
organizando com relação a fluxo 
de caixa, controle de estoques e 
planejamento.  

MUNDO FASHION
Ela buscou a Associação Brasileira de 

Empresas de Componentes para Couro, 
Calçados e Artefatos (Assintecal), sediado 
atualmente no Sindicato das Indústrias do 
Calçado e Vestuário de Birigui (Sinbi). Em 
2007, existia um projeto da entidade que 
atendia empresas de calçados e, naquela 
época, as coleções a serem lançadas 
utilizariam componentes com apelos da 
natureza. Foi quando a estilista Érika 
Ikesile cruzou seu caminho e a buscou para 
desenvolver produtos que fizeram parte de 
seu desfile no São Paulo Fashion Week. 

Em 2012, recebeu um convite para fazer 
consultorias e participar do espaço By Brasil 
no Inspiramais (Salão de Design e Inovação 
de Materiais). Nessa ocasião, foram vários 
produtos criados especialmente para a 
exposição da designer e blogueira Chiara 
Gadaleta, que teve como tema: “Mundo de 
Gogoia: mãos do meu Brasil”, onde enfatizou 
o melhor da criatividade brasileira.

“No início eu tinha muito medo de 
não vender, do produto não ter aceitação. 
As pessoas que conviviam comigo não 
acreditavam que daria certo”, relata a artesã. 
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LEMBRANÇA DE BIRIGUI
Atualmente, seu foco de desenvolvimento não está em 

componentes, devido às mudanças nas tendências de moda e 
a crise na indústria do calçado. Porém, ela desenvolveu vários 
outros produtos que fazem o maior sucesso na cidade. A 
palha do milho unido a cabaças dá origem a lindos presépios, 
além de anjos de vários tamanhos. Sua mais nova criação é a 
lembrancinha de Birigui. “Várias pessoas me diziam que não havia 
uma lembrancinha para os visitantes do polo calçadista. Inspirada 
na concha acústica da praça Dr. Gama e utilizando uma base de 
madeira fiz a lembrancinha. Sempre usando esse cenário, 
variando os personagens, como o sapateiro e o músico, que 
são feitos com a palha do milho”, explica.

VENDAS
A produtora é uma das participantes da Feira 

do Produtor Rural de Birigui, que fica na praça da 
avenida Governador Pedro de Toledo. Lá Eunice já 
vende pães, roscas e tapiocas e pretende levar seus 
artesanatos também. 

“O sucesso do meu trabalho se deve às pessoas 
do mundo da moda que dão incentivo. Também à 
criatividade e minha vontade de desenvolver coisas 
novas”, descreve. Também é possível conhecer seus 
trabalhos por meio de sua página no Facebook. 

A série “Nossos Produtores” tem por objetivo 
destacar aqueles (as) que se dedicam à atividades ou 
segmentos do campo que não são predominantes na região. 
Mostrando curiosidades, trabalhos diferenciados e iniciativas.

Eunice mostra anjos feitos com palha 
de milho. A artesã produz diferentes 

enfeites por encomenda
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Márcio França conhece 
instalações da Cobrac

O governador do 
Estado de São Paulo 
em exercício, Márcio 
França, acompanhado 
do secretário de 

Agricultura e Abastecimento, 
Arnaldo Jardim, visitou a 
Cooperativa Agropecuária do Brasil 
Central (Cobrac), em Araçatuba, no 
dia 9 de novembro. Participaram 
do encontro produtores rurais e 
lideranças da região, entre eles o 
presidente do Siran, Marco Antônio 
Viol, que também conheceram as 
instalações da cooperativa.

Em 2015, a entidade foi 
contemplada com recursos da 
Secretaria de Agricultura, por 
meio do programa Microbacias II, 
executado pela Coordenadoria de 
Assistência Técnica Integral (Cati). 

Quase um ano depois, o 
presidente da Cobrac, Sérgio 
Gottardi Paoliello, diz que o 
investimento total para realizar 

melhorias está avaliado hoje em 
R$3,5 milhões, sendo que R$2 
milhões foram custeados pela 
Cobrac e R$800 mil, pelo programa. 
O recurso serviu para aquisição de 
secadores, tombador, plataforma 
de descarga, extrusora, painéis de 
eletricidade, entre outros. 

“A importância do programa 
para a Cobrac foi com relação ao 
fortalecimento da atividade de 
processamento de grãos. Com 
o investimento, saímos de 80 
para 230 toneladas por hora de 
recebimento, quase triplicou a 
capacidade. Conseguimos colocar 
a extrusora, que hoje é uma fonte 
de receita extra. Com ela temos 
óleo bruto e farelo de soja para ser 
comercializado ou fornecido aos 
cooperados”, explicou o presidente.

 “Araçatuba tem a marca da 
agricultura, mas a Cobrac tem a 
marca da cooperativa que nutre 
um sentimento diferente, pois 

alia a importância do negócio 
para a geração de renda e a 
união para agregar valor. Isso é 
fundamental para a recuperação 
econômica e fortalecimento do 
agronegócio”, afirmou Márcio 
França durante a visita.

CONGRESSO
A presidência do Siran também 

participou com as autoridades 
do primeiro dia do 9º Congresso 
Nacional de Bioenergia, realizado 
pela União dos Produtores de 
Bioenergia (Udop). O evento 
aconteceu no Unisalesiano nos dias 
9 e 10 de novembro. Eles fizeram 
parte de um debate político na sala 
conjunta de Comunicação e Mercado, 
Comercialização e Logística com o 
tema: “Sem políticas de Estado, o 
setor é capaz de cumprir as metas 
da COP21?”, sob a moderação do 
presidente do Fórum Nacional 
Sucroenergético, André Rocha.

ECONOMIA

Visita reuniu produtores 
rurais e líderes da 

região para conhecer as 
instalações da cooperativa
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Siran ficará responsável pelo 
acompanhamento da execução. 
Região fica em áreas próximas às 
nascentes do Ribeirão Baguaçu

Projeto de 
recuperação 
de mata ciliar 

beneficiará 
população

MEIO AMBIENTE

O  Projeto de 
Reflorestamento e 
Recomposição de 
Mata Ciliar Micro 
Hidrográfica do 

Ribeirão Baguaçu foi aprovado 
pelo Comitê de Bacia Hidrográfica 
do Baixo Tietê, no qual o Siran 
faz parte. Para a execução do 
plano, será destinado um recurso 
de R$600 mil, a fundo perdido, 
do Fundo Estadual de Recursos 
Hídricos (Fehidro). O sindicato 
ficou com a incumbência de 
fiscalizar e administrar o 
investimento. 

Segundo o presidente do Siran, 
Marco Antônio Viol, a região que 
receberá as melhorias está devastada 
e fica acima da captação de água de 
Araçatuba, nas margens do Ribeirão 
Baguaçu. “O reflorestamento vem 
ao encontro dos reais objetivos 
do comitê. Estaremos protegendo 
várias nascentes que contribuem 
para a formação de água do Ribeirão 
Baguaçu.  Por isso, daremos o respaldo 
necessário para que ele aconteça. 
Nossa função será de monitorar o 
projeto para que tenha sucesso. O 
próximo passo é iniciar um processo 
de licitação, para que pelo menos três 

empresas ambientais mostrem suas 
propostas e comecem os trabalhos”, 
explica Viol. Para a realização do 
projeto há uma contrapartida de 10% 
de seu valor total. 

Ele também destaca a 
importância desse fato para 
a população. “Sabemos que o 
Baguaçu é responsável por 70% 
do abastecimento de Araçatuba. 
Reflorestar próximo às nascentes 
do manancial é prevenir que a 
secagem das mesmas ocorra, por 
isso consideramos um benefício 
que impacta toda a população de 
nossa cidade”, completa.

O QUE É O COMITÊ?
Os comitês de bacia hidrográfica são organismos 

colegiados que fazem parte do Sistema Nacional de 
Gerenciamento de Recursos Hídricos.

Sua composição diversificada e democrática 
contribui para que todos os setores da sociedade 
com interesse sobre a água na bacia tenham 
representação e poder de decisão sobre sua 
gestão. Os membros que compõem o colegiado são 
escolhidos entre seus pares, sejam eles dos diversos 
setores usuários de água, das organizações da 
sociedade civil ou dos poderes públicos. 
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PROGRAMA

Feira do 
Produtor Rural de 
Birigui acontece 
toda terça-feira

Que tal comprar 
verduras e legumes 
direto dos produtores, 
num local agradável 
e de fácil acesso? É 

assim na Feira do Produtor Rural 
de Birigui, que acontece todas 
as terças-feiras, das 16h às 20h, 
na praça da Avenida Governador 
Pedro de Toledo, no Centro.

A feira surgiu no programa 
de mesmo nome desenvolvido 
pelo Senar-SP/Faesp e apoiado 
pelo Siran e Prefeitura de Birigui. 
De abril a outubro, 12 pessoas 
aprenderam sobre tudo o que 
envolve a montagem de uma feira. 
Elas tinham como objetivo realizar 
quatro edições pelo programa, mas 
com o sucesso, ela ficou fixa. Por lá, 
o consumidor também encontra 

pães, tapiocas e pastéis.
Eliana Moreira, produtora de 

Birigui, foi uma das participantes. 
Como expositora, ela levou para 
seu estande quiabos, maxixes, 
berinjelas, pimentas, mamões, 
feijão-catador, tudo produzido 
em sua propriedade. “No curso 
aprendemos desde a maneira de 
montar os estandes, abordar os 
clientes, postura e higienização 
dos produtos. Para nós, que 
somos pequenos, a feira é uma 
forma importante de escoar as 
mercadorias”, conta Eliana.

Ana Carolina dos Santos foi 
outra participante satisfeita. “É uma 
boa oportunidade para mostrar os 
produtos, uma verdadeira vitrine da 
nossa produção. É muito gratificante 
participar, o mais interessante é não 

dependermos dos mercados para 
vender. Será uma renda a mais pra 
gente”, disse Ana.

Hebe Najas Cervelatti foi uma 
das moradoras próximas que 
passou pelo local e quis aproveitar 
para fazer compras. “Achei 
maravilhosa, principalmente 
porque moro próximo. Além de 
incentivar os produtores, está 
tudo fresquinho e tem variedade”, 
considerou a compradora.

Os interessados em 
acompanhar as novidades da 
Feira do Produtor Rural de Birigui 
podem acessar a página deles no 
Facebook, que está com o mesmo 
nome. Também há vídeos com 
depoimentos e explicações sobre 
o programa no canal do Siran, no 
Youtube.
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PROGRAMA

Mais saudável, mais rentável

Terminaram em 
outubro três turmas 
do Programa de 
olericultura orgânica, 
ministrado pelo Senar-

SP/Faesp e apoiado pelo Siran. 
Desde março, os produtores 
de Birigui, Brejo Alegre e 
Guararapes puderam obter 
conhecimento sobre preparo do 
solo, compostagem, produção de 
mudas, plantio, manejo e tratos 
culturais, pragas e doenças, 
colheita e beneficiamento, custo 
de produção e comercialização 
de orgânicos. 

O produtor Sebastião 
Cortinóvis, de Birigui, conta 
o quanto o curso ajudou a 
melhorar sua propriedade 
e corrigir velhos hábitos. 
“Conseguimos aprender 
muita coisa que não sabíamos. 
Usávamos muito defensivo, 
agrotóxico e uma adubação 

errada, sem corrigir solo. Faltava 
muita técnica e tínhamos pouco 
resultado. Hoje já mudou muito. 
Temos muito mais retorno com 
menos gastos, pois o custo da 

gente é menor. Até a nossa 
compostagem melhorou”, 
compartilha o participante.

“A agricultura orgânica vem 
se consolidando como resposta 
à crescente preocupação com a 
saúde humana e desequilíbrio 

do ecossistema. Algumas 
pessoas confundem produtos 
naturais com orgânicos. Para 
ser considerado orgânico, ele 
precisa ser sem química e sem 
agrotóxico nenhum”, esclarece 
o instrutor de olericultura 
orgânica do Senar-SP, Renato 
Pulli. Segundo o especialista, 
nem mesmo o esterco pode ser 
considerado orgânico se não 
for avaliado a procedência da 
alimentação do animal. 

Após o término das 
aulas, o Senar realizará um 
acompanhamento, individual, 
para ajustar as propriedades, 
com a finalidade de atender a 
legislação e obter a certificação 
de produto orgânico.

Para saber quais programas 
e cursos do Senar realizados na 
região, basta acessar o site do 
Siran www.siran.com.br ou ligar 
para o telefone 18 – 3607 7826.

Programa capacitou produtores de três cidades da região em olericultura orgânica

Para ser 
considerado 
orgânico, 

ele precisa ser 
sem química 

e sem 
agrotóxico
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A desapropriação da 
propriedade rural – parte 3

Dando continuidade a nos-
sa série de artigos sobre 
desapropriação da pro-
priedade rural, vamos 
nos debruçar sobre a 

desapropriação por descumprimen-
to da função social da propriedade 
rural, e em especial, sobre o descum-
primento da legislação ambiental.

A princípio, temos que entender 
o que é e qual é a função social da 
propriedade. A Constituição Fede-
ral de 1988 menciona a expressão 
“função social” em diversos artigos, 
mas a única definição do que seja o 
cumprimento da função social da 
propriedade é a definição da função 
social da propriedade rural, que está 
no art. 186, que trata de desapropria-
ção para fins de reforma agrária.

O primeiro requisito apresenta-
do nesse artigo é o “aproveitamento 
racional e adequado”, que podemos 
identificar como a produtividade 
da propriedade rural. O segundo 
requisito é a “utilização adequada 
dos recursos naturais disponíveis e 
preservação do meio ambiente”, que 
identificamos como a conformidade 
com a legislação ambiental. O tercei-
ro é a “observância das disposições 
que regulem as relações de trabalho”, 
identificado como a conformidade 
com a legislação trabalhista. O último 
requisito, “exploração que favoreça 
o bem-estar dos proprietários e dos 
trabalhadores”,  pode ser considera-
do a consequência do cumprimento 
dos três primeiros, já que o bem-es-

tar dos proprietários e trabalhadores 
estará assegurado com a renda gera-
da pela produtividade, preservação 
do meio ambiente e benefícios ga-
rantidos pela legislação trabalhista.

Com relação à questão ambiental, 
tema desse artigo, temos uma defini-
ção do que é “utilização adequada 
dos recursos naturais” e “preserva-
ção do meio ambiente” na Lei Fede-
ral nº 8.629/93, que regulamenta a 
Constituição no tocante à desapro-
priação para fins de reforma agrária. 
Essa lei estabelece que “considera-se 
adequada a utilização dos recursos 
naturais disponíveis quando a explo-
ração se faz respeitando a vocação 
natural da terra, de modo a manter 
o potencial produtivo da proprieda-
de” e que “considera-se preservação 
do meio ambiente a manutenção das 
características próprias do meio na-
tural e da qualidade dos recursos am-
bientais, na medida adequada à ma-
nutenção do equilíbrio ecológico da 
propriedade e da saúde e qualidade 
de vida das comunidades vizinhas”.

Assim, é necessário não apenas o 
atendimento aos ditames do Código 
Florestal, mas a observância de toda a 
legislação ambiental para que se con-
sidere que a propriedade atende a sua 
função social no requisito ambiental.

Algumas condutas dentro da pro-
priedade rural, como a supressão de 
vegetação nativa, a perfuração de po-
ços, a construção de represas, desvio 
de córregos, entre outras, alteram a 
fisionomia natural e podem interfe-
rir de forma negativa na qualidade 
do meio ambiente.  Daí a legislação 
prever a necessidade de licença am-
biental para essas atividades, depen-
dendo do seu porte. É importante, 
portanto, consultar o órgão ambien-
tal estadual antes de executar essas 
atividades para se verificar a neces-
sidade ou não de licença ambiental. 

Vale também lembrar que não 
basta obter a licença, mas é preciso 
executar a atividade em consonância 
com a licença. Muitas multas ambien-
tais têm sido aplicadas não pela falta 
da autorização ambiental, mas pela 
execução da atividade excedendo-se 
os limites da licença dada.

Finalizando, embora não se tenha 
notícias de muitas desapropriações 
no país fundadas em descumprimen-
to da função ambiental da proprieda-
de rural, algumas já ocorreram. E os 
movimentos sociais ligados à refor-
ma agrária, tendo em vista a atual 
dificuldade em encontrar proprie-
dades rurais improdutivas no país, já 
levantam o discurso de desapropria-
ção por desobediência à legislação 
ambiental. 

Assim, tão importante quanto 
manter a propriedade produtiva é 
mantê-la regular na questão am-
biental. E isso não só para evitar 
uma desapropriação, mas tam-
bém para garantir o seu uso pelas 
gerações futuras.

Lei n° 8.629, de 25 de fevereiro 
de 1993, que regulamenta os dispo-
sitivos constitucionais relativos à re-
forma agrária, o texto normativo as-
severa em seu artigo 9° que “a função 
social é cumprida quando a proprie-
dade rural atende, simultaneamente, 
segundo graus e critérios estabeleci-
dos nesta lei”, os requisitos elencados 
pela Carta Magna. Ademais, em seu § 
2º, afirma que “considera-se adequa-
da 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”.

Ana Rita C.B.Barreto Santiago, 
advogada do escritório 

Fernando Ferrarezi Risolia 
Sociedade de advogados, 

(18)3621 6331 – anarita@rssm.adv.br
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