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1. INTRODUÇÃO 

 No final de agosto de 2021, a Comissão de Meio Ambiente (CMA) do Senado Federal 

realizou uma audiência pública com o atual Ministro do Meio Ambiente, Joaquim Leite, para 

discutir as perspectivas do Brasil frente ao desmatamento e quais seriam os planos do ministério 

para diminuição da emissão de gases do efeito estufa (GEE). No mesmo ano, em novembro, o 

Brasil se comprometeu internacionalmente na Conferência das Nações Unidas sobre Mudança 

do Clima (COP 26) a zerar o desmatamento até 2030, reduzir em 37% a emissão de GEE até o 

ano de 2025 e zerá-la até 2050.  

Atualmente, uma das principais dificuldades que o Brasil enfrenta para se alcançar essa 

meta é em relação aos impactos econômicos que as medidas de redução do desmatamento e da 

emissão de GEE podem causar ao país. O agronegócio, umas das bases da economia brasileira, 

será um dos principais afetados caso medidas drásticas de preservação ambiental sejam 

implementadas. Entretanto, concessões são necessárias, ou os impactos a longo prazo serão 

irreversíveis. Encontrar esse equilíbrio é o papel das instituições representativas, como o 

Senado Federal.  

Dessa forma, buscaremos no comitê do Senado Federal do Sigma Múndi, debater quais 

são as melhores ações a serem implementadas pelos órgãos públicos para que esta meta seja 

executada com sucesso. Para guiá-los nesta discussão, iremos abordar a importância do 

agronegócio na economia e na política brasileira, o avanço das pautas ambientalistas no mundo, 

a necessidade de se encontrar um ponto em comum entre eles e qual é o atual estado das 

legislações sobre o assunto. 

Como diretores, nós, Clara Baby e João Mota, estamos animados para guiá-los durante 

essa oportunidade que é o Sigma Múndi. Esperamos que vocês possam suprir suas expectativas 

com o evento e com o tema proposto no comitê do Senado Federal. O SM é uma oportunidade 

de se aprofundar em temas que sejam de seus interesses, além de aprender na prática, mesmo 

que de forma simulatória, como funciona o processo legislativo do Estado brasileiro.  

2. A IMPORTÂNCIA DO AGRONEGÓCIO NO CONTEXTO BRASILEIRO 

 Se define por agronegócio, o grupo de atividades econômicas que derivam e estão 

ligadas ao comércio e à produção agrícola. Agregando desde o pequeno agricultor ao grande 

latifundiário, englobando as diversas áreas desse grande setor, como a indústria de maquinários 

agrícolas. Na economia brasileira, eles são de vital importância.  

 No contexto atual, eles representaram, em 2021, 26,6% do Produto Interno Bruto (PIB) 

brasileiro, isto é, dentre todos os bens e serviços produzidos no Brasil, ¼ vieram da 
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agropecuária. Em valores, isso significa cerca de 2 trilhões de reais, apenas no último ano. No 

contexto mundial, o Brasil é o terceiro maior produtor de alimentos e fibras no mundo e o 

segundo maior exportador do agronegócio mundial, apenas em 2020, as vendas para o exterior 

somaram 101 bilhões de dólares. Portanto, a produção do agro brasileiro possui uma 

importância não apenas interna, mas também para o mundo.  

 Se observarmos a formação da economia brasileira desde a colonização iremos constatar 

que o agro foi importante desde sempre. Como, por exemplo, na produção de cana-de-açúcar 

durante os séculos XVI e XVII e na produção de café desde o século XIX até o século XXI. 

Hoje podemos destacar também a soja, a carne bovina, o fumo e o milho.   

 Com todo esse destaque, aqueles que fazem parte das elites desta produção também 

fazem parte, e estão intrinsecamente ligados à formação da elite política brasileira. Um dos 

cenários que melhor demonstra essa ligação é a política do café com leite nos anos de 1898 até 

1930, em que a presidência do Brasil era revezada entre os produtores de café de São Paulo e 

os produtores de leite de Minas Gerais. Durante a redemocratização, em 1988, eles voltaram a 

protagonizar a política brasileira, dessa vez no Congresso Nacional, por meio da Frente 

Parlamentar da Agropecuária (FPA), também conhecida como a bancada ruralista.  

2.1 A Bancada Ruralista 

Antes de entrarmos no que é propriamente a bancada ruralista brasileira, em quem a 

compõe e quais são os seus interesses, é preciso entender o que é uma Frente Parlamentar. Elas 

são organizações suprapartidárias (formadas por mais de um partido e não necessariamente 

formada por um partido inteiro) que reúnem os parlamentares que defendem interesses em 

comum para que eles se organizem em prol de determinado tema. Sendo assim, esse se tornou 

um instrumento fundamental para compreender a atuação legislativa no congresso. Entretanto, 

na Câmara dos Deputados, existe uma quantidade excessiva de frentes parlamentares, por isso 

pode-se dizer que existem frentes parlamentares para diversos temas e até mesmo algumas 

repetidas, como a Frente Parlamentar dos Direitos Animais e a dos Direitos dos Animais. É 

possível consultá-las no site da Câmara dos Deputados (https://bit.ly/3vOe6v1). Nesse cenário, 

são poucas as que realmente se destacam como a bancada da bala, a evangélica e principalmente 

a bancada ruralista, sendo essa a maior e mais importante do Congresso Nacional.  

Composta por 283 parlamentares (39 senadores e 244 deputados), ela agrega grandes 

proprietários de terra, pecuaristas, empresários rurais e do agronegócio, parlamentares 

representantes dos estados nos quais os movimentos sociais no campo se encontram mais bem 

organizados, bem como representantes das novas fronteiras agrícolas, deputados e senadores 

https://bit.ly/3vOe6v1
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identificados com os pleitos dos ruralistas e sua visão de mundo. Logo, é uma frente marcada 

pela defesa dos pleitos ruralistas e se destaca como a maior expressão dos proprietários de terra 

e empresários rurais no Congresso Nacional (BRUNO, 2017).  

Apesar de defenderem a mesma causa, é importante ressaltar ser uma bancada 

diversificada e estratificada, em razão do seu tamanho, pluralidade e por reunir grandes, médios 

e pequenos produtores. Além disso, ela se destaca por uma força extraparlamentar que abre 

espaços em locais não parlamentares e para que pessoas que não são diretamente da política 

possam articular seus interesses no parlamento (BRUNO, 2017).   

Dentre as principais pautas levantadas e defendidas pelos ruralistas estão: 1) a defesa da 

propriedade latifundista da terra; 2) a maior agilidade na licença ambiental; 3) a venda de terras 

a estrangeiros; 4) a criação de um fundo para logística; 5) debate sobre o Novo Código Florestal 

e a luta dos povos e populações tradicionais e 6) a defesa da livre-iniciativa privada para fazer 

frente à emergência de um novo padrão de desenvolvimento. Neste último ponto, é importante 

ressaltar que apesar da defesa do livre mercado, eles também exigem a tutela e os favores do 

Estado, cujo dever prioritário seria protegê-los dada a importância econômica do setor 

(BRUNO, 2017).  

 O modo como eles defendem seus interesses se dá não apenas na arena política 

institucional, mas perpassa à formação de novas lideranças, o estímulo às mobilizações e 

manifestações de rua, nacionais e regionais, o uso da mídia e do ‘marketing’ na construção da 

imagem pública e uma redefinição dos espaços de representação de interesses que buscam 

agregar um diversificado leque de atividades direta e indiretamente vinculadas à agricultura, da 

qual a Associação Brasileira de Agribusiness (Abag) e a campanha “Agro é tudo” são exemplos 

(BRUNO, 2017).  

Analisando a história recente, se observa que a bancada ruralista tem uma atuação 

marcada por tensões e embates com outras categorias sociais e seus mediadores políticos. Em 

seu surgimento foi a Reforma Agrária, nos anos 2000, a Frente Parlamentar da Terra e 

atualmente, o seu principal contraposto é a agenda ambientalista que vem crescendo cada vez 

mais no mundo e no país, ponto esse que vamos abordar no próximo tópico.   

3. A IMPORTÂNCIA DA PAUTA AMBIENTAL NO CONTEXTO MUNDIAL 

A história da pauta ambiental e sua importância internacionalmente vem desde meados 

de 1952, quando aconteceu o fenômeno conhecido como Big Smog (O nevoeiro) em Londres. 

Foi um período de 5 dias em que a cidade de Londres ficou encoberta por fumaça causada pela 

poluição, e foi, segundo historiadores, a partir daí que se observou a necessidade de dar maior 
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atenção à pauta de proteção ambiental, para se evitar o agravamento das mudanças climáticas. 

Entretanto, foi em 1992 que um acontecimento que reverbera até os dias atuais ocorreu, a 

assinatura por 179 países da Agenda 21 durante a Rio-91, uma das Conferências das Nações 

Unidas sobre Meio Ambiente, realizada na cidade do Rio de Janeiro. Tendo por principal 

objetivo ser um instrumento de planejamento participativo para o desenvolvimento sustentável, 

tem como eixo central a “sustentabilidade, compatibilizando a conservação ambiental, a 

justiça social e o crescimento econômico” (Ministério do Meio Ambiente, [s.d.]).  

Apenas 5 anos depois foi assinado o Protocolo de Kyoto, o qual visava principalmente 

a redução da emissão de gases de efeito estufa de modo mais enfático, com sanções mais rígidas 

aos países que não cumprissem com seus deveres firmados pelo documento. Ele foi o primeiro 

tratado que vigorava sob o direito internacional, e entrou em vigor em 2005, onde 38 países 

industrializados estavam comprometidos a reduzir suas emissões de gases nocivos ao clima em 

5,2%, até 2012, em comparação com os níveis do ano de 1990. Apesar das medidas impostas, 

o Protocolo não foi seguido à risca, acompanhado da saída dos Estados Unidos e Canadá anos 

depois, o que ocasionou no descumprimento das metas estabelecidas. Especialistas destacam 

que houve adesão dos países responsáveis por apenas ¼ das emissões, o que não geraria efeitos 

a longo prazo. 

Apesar do descontentamento com o Protocolo de Kyoto, ele foi um marco, pois 

introduziu o chamado Mercado de Carbono nos tópicos de discussão no tema, além de ter sido 

um grande incentivador na adoção de energias renováveis pelos países. O Mercado de Carbono 

nada mais é do que a compra de créditos de carbono de países que atingiram sua meta de redução 

de gases de efeito estufa, pelos países que não atingiram seus níveis de redução ideais. Além 

disso, as nações que eram mais emissoras poderiam compensar essas emissões excedentes 

aplicando medidas de proteção climática em países que estavam em desenvolvimento. 

O Protocolo de Kyoto foi, portanto, substituído pelo Acordo de Paris, firmado em 2015 

na COP21. Ele estabeleceu redução de emissões de gases de efeito estufa, para que o aumento 

da temperatura média global não ultrapasse os 2°C, comparado a níveis industriais de emissão. 

O acordo impôs ainda medidas de ajuda financeira e tecnológica aos países subdesenvolvidos, 

para que eles possam “ampliar e fortalecer ações de mitigação do aquecimento global” 

(CBDS, 2019). Há ainda uma meta mais ambiciosa, a de aumentar em no máximo 1,5°C a 

temperatura global. Não possuindo obrigatoriedade de cumprimento ele se estrutura como um 

acordo internacional, possuindo influência na política externa dos países gratificantes do 

acordo.  
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As consequências do Acordo de Paris para o Brasil são a diminuição das emissões de 

gases de efeito estufa em 37% até 2025, além de buscar atingir a neutralidade total de emissões 

até 2050. Essas metas são conhecidas internacionalmente como NDCs (Contribuições 

Nacionalmente Determinadas) por serem ratificadas perante a Convenção-Quadro das Nações 

Unidas sobre a Mudança do Clima. As metas estabelecidas pelos países passam por uma revisão 

geral a cada 5 anos, para se avaliar a necessidade de alterá-las. Essas metas foram reafirmadas 

pelo Brasil na mais recente Conferência do Clima realizada pela ONU, a COP 26. No geral, ela 

reestabeleceu os objetivos firmados no Acordo de Paris, e iniciou a estruturação de um novo 

Mercado de Carbono, que poderá ser utilizado pelos países para manutenção da meta de limitar 

o aumento da temperatura global em até 1,5°C.  

Como uma das formas de introduzir novas ferramentas no combate às mudanças 

climáticas, a Organização das Nações Unidas estabeleceu os Objetivos de Desenvolvimento 

Sustentável (ODS). Ao todo são 17 ODS’s, que são, resumidamente, “um apelo global à ação 

para acabar com a pobreza, proteger o meio ambiente e o clima e garantir que as pessoas, em 

todos os lugares, possam desfrutar de paz e de prosperidade” (Brasil UN, [s.d]).  

Para que essas metas possam ser atingidas, a sociedade civil e o Estado brasileiros se 

organizaram de diversas formas, com a formação de grupos ambientalistas que pressionam o 

Poder Legislativo para a aprovação de proposições que estejam em acordo com o cumprimento 

da meta estabelecida. Há também a formação de Frentes Parlamentares em defesa do clima e 

do meio ambiente, que buscam “aprimorar a legislação referente a um tema específico”, neste 

caso, o do meio ambiente. Elas são formadas por parlamentares que analisam e buscam colocar 

em pauta as proposições referentes à temática.  

4. O EMBATE ENTRE AMBIENTALISTAS E O AGRONEGÓCIO  

A relação entre os defensores do meio ambiente e os empresários do agronegócio 

sempre foi relativamente conturbada em nosso país. Pelas metas ambiciosas de redução de gases 

de efeito estufa, o mercado agropecuário tem tido dificuldades ao longo dos anos de conseguir 

se moldar ao mundo que busca cada vez mais produtos e atividades que impactem minimamente 

o meio ambiente. 

Em 2019 o agronegócio foi responsável por 73% das emissões nacionais de gases de 

efeito estufa, e esse número vem crescendo, ao contrário do que deveria ocorrer, visto que o 

Brasil se comprometeu a reduzir as emissões frente ao Acordo de Paris. Devido aos números 

divulgados, a pressão por parte de ambientalistas aumenta cada vez mais em cima do 
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agronegócio, que em alguns setores tenta se adaptar ao novo mundo mais sustentável, mas em 

outros o negacionismo ainda impera.  

A bancada ruralista é uma das frentes parlamentares mais atuantes no Congresso 

Nacional, e conta com o apoio de muitos parlamentares, onde diversos deles são empresários 

do ramo agropecuário. Essa aproximação gera conflitos na hora de votação de pautas que 

favoreçam ao setor, o que acaba prejudicando o apoio a proposições que busquem a proteção 

ambiental e o combate às mudanças climáticas. Entretanto, a bancada em defesa do meio 

ambiente vem crescendo no Legislativo, e a pressão da sociedade civil, ONG’s e até mesmo 

outros países que ameaçam com sanções internacionais levam ao aumento do debate sobre o 

tema. 

4.1 O embate como uma busca pelo equilíbrio 

Devido a esta controvérsia de pensamentos, é consensual que os dois lados devem andar 

juntos, buscando pontos em comum para que a pauta ambiental seja respeitada e esteja alinhada 

com os compromissos firmados pelo Brasil, como o Acordo de Paris. Além disso, deve-se 

pensar em estratégias de aplicação de medidas que respeitem o meio ambiente, mas que não 

prejudiquem a produtividade do agronegócio, que é responsável pela geração de cerca de 150 

mil novos empregos semestrais no país, segundo dados do primeiro semestre de 2021 (Summit 

Agro).  

Como citado anteriormente, o setor agropecuário é responsável por 26,1% do PIB 

brasileiro (quase ⅓), além disso, outro dado importante, é que apenas de janeiro a setembro de 

2021 foram abertas 195 mil novas vagas de emprego. Sendo assim, é necessário se avaliar de 

que forma ele deve se adaptar às pautas ambientais de diminuição de emissão de gases de efeito 

estufa, como isso impactaria no desempenho econômico do setor e quais as consequências para 

o Brasil por conta disso.   

Para que ocorram ideias convergentes entres os dois setores (ambiental e agronegócio) 

é necessário uma avaliação de impactos na implementação de ferramentas que diminuiria o 

impacto ambiental, mas manteriam a alta produtividade do setor. Segundo o presidente da 

Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária (Embrapa) o Brasil não precisa derrubar mais 

uma árvore sequer e mesmo assim conseguiria aumentar a produtividade no setor do 

agronegócio. Essa fala foi reiterada pela atual ministra da Agricultura, Pecuária e 

Abastecimento (MAPA), Tereza Cristina, que destacou que “a intensificação da produção de 

comida no Brasil para atender mercados internacionais é uma forma de otimizar o uso global 

de recursos naturais''. Tudo isso sem ser necessário derrubar uma árvore sequer”.  
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5. LEGISLAÇÃO ATUAL: COBERTURAS E LIMITES  

“Art. 225. — Todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem 

de uso comum do povo e essencial à sadia qualidade de vida, impondo-se ao Poder 

Público e à coletividade o dever de defendê-lo e preservá-lo para as presentes e futuras 

gerações.” (BRASIL, 1988) 

  

Como podem ler acima, a Constituição Federal do Brasil em seu art. 225 aborda de 

forma direta e legal o meio ambiente, garantindo-o equilibrado como um dos direitos do povo 

brasileiro, assim como, o coloca com um recurso de utilização pública pelo povo. Ademais, 

impõe a defesa e a preservação dele como um dever do Estado e da população brasileira. Desse 

modo, são essas as orientações gerais da constituinte para elaboração de leis sobre o meio 

ambiente, entretanto não foram as primeiras.  

5.1 A legislação ambiental brasileira no século XX 

Já na década de 1930, o governo brasileiro já estabelecia políticas setoriais que 

abrangiam também o meio ambiente assim como a exploração de seus recursos naturais. O 

principal e mais importante foi o Código Florestal de 1934 — que viria depois a ser substituído 

em 2011, mas falaremos sobre isso apenas mais adiante —. No mesmo ano, também foi 

publicado o Código das Águas e três anos depois foi estabelecida a primeira área 

ambientalmente protegida a partir da criação do Parque Nacional do Itatiaia.  

Desde então o país vem evoluindo gradativamente na questão. Seja por meio da criação 

de aparelhos estatais voltados a tratar especificamente do assunto, como é o caso da Secretaria 

Especial de Meio Ambiente (Sema) criada em 1973, ou pela elaboração de novas medidas, 

como a Política Nacional do Meio Ambiente concebida por intermédio da Lei 6.938 de 1981. 

Outro marco importante no que diz respeito a formação da pauta ambiental antes da 

Constituição de 88, foi em 1985, quando se fundou o Ministério de Desenvolvimento Urbano e 

Meio Ambiente, com a função de definir políticas e coordenar as atividades governamentais na 

área ambiental.  

Com a promulgação da Constituição de 1988 e às vésperas da realização do Rio-92, já 

citado no tópico anterior, o Brasil iniciou a atuação do Programa Nacional de Meio Ambiente 

(PNMA), em 1991. O programa está vigente até hoje e tem um papel fundamental na melhoria 

da capacidade institucional dos órgãos ambientais federais e estaduais para a formulação de 

políticas e para a gestão ambiental. Já no final dos anos 90, foi estabelecida a Lei de Crimes 

Ambientais (Lei no 9.605/1998); com isto o país tornou-se um dos poucos no mundo a possuir 

um direito penal ambiental.  
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5.2 Legislação ambiental na última década  

Atualmente, as duas principais normas sobre o assunto são a Lei Complementar 

140/2011 e o Novo Código Florestal. Para compreendê-las é preciso saber como se estrutura o 

caráter federativo da organização estatal do Brasil, a qual é dívida em três níveis de governo: 

1) a União, a qual responde pelas questões na esfera federal; 2) os estados, como o Minas Gerais 

e o Espírito Santo; e 3) os municípios, como Belo Horizonte e Vitória.1 Dentro dessa, divisão 

cada um tem a sua função para que o Brasil possa funcionar, ou assim deveria ser. Por exemplo, 

na educação a União conduz as universidades federais, os estados, o ensino médio e o ensino 

fundamental 2, e os municípios, a educação infantil e o ensino fundamental 1. Apesar de haver 

alguns pontos em que as responsabilidades deles se misturam, na educação, existe um esqueleto 

que orienta a atuação dos três níveis de governança. No meio ambiente, esta divisão não era tão 

clara. 

Sendo assim, na nossa constituição, em seu artigo 23, se define que a matéria ambiental 

é de competência dos entes da federação. Ao ser tão ampla e não específica, foi preciso se 

formular uma Lei Complementar (LC) para regulamentar como isso funcionaria na prática e 

essa foi a LC 140/2011.  

Como aqui vamos tratar e discutir o tema no âmbito da União, o que esta norma define 

como competência desse ente? Para citar algumas estão: 1) a formulação e execução da Política 

Nacional do Meio Ambiente (PNMA); 2) a integração e articulação entre os demais entes 

federativos e outras políticas setoriais para implementar a PNMA; 3) produzir informação, 

educação, estudos e pesquisas; 4) estabelecer ordenamento territorial; 5) controlar da qualidade 

ambiental; 6) realizar a gestão florestal; 7) proteger a biodiversidade (fauna e flora) e o 

patrimônio genético; e 8) controlar o transporte de produtos perigosos. Além disso, a lei também 

estabelece o conceito de licenciamento ambiental, que seria o instrumento utilizado para 

controlar previamente e acompanhar a realização de atividades que utilizem recursos naturais, 

que sejam poluidoras ou que possam causar degradação do meio ambiente. Apesar de ser uma 

lei extensa e bastante técnica, ainda assim, não há dúvidas de que permanecem grandes desafios 

a serem superados no que se refere ao aperfeiçoamento das funções da governança ambiental e 

da aplicação de seus princípios, o que poderia contribuir para o aumento da capacidade de 

resposta do Estado aos problemas ambientais.  

                                                
1 O Distrito Federal faz parte desta estrutura de forma especial e compartilha as competências de estado e 

município.  
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No ano seguinte à promulgação desta LC, em 2012, foi sancionada outra lei fundamental 

para o assunto, o Novo Código Florestal (Lei 12.651/2012). Como dito anteriormente, o 

primeiro programa ambiental implementado no Brasil foi o Código Florestal de 1934, o qual 

foi revisado em 1965 e recebeu sua versão mais atual em 2012. Segundo profissionais de 

Engenharia Florestal, ele é um dos códigos mais avançados e rígidos do mundo, o qual busca 

equilibrar Agricultura e Ambientalismo (MOTA, 2013) 

O Novo Código está dividido em catorze capítulos, os quais tratam de proteção, controle 

e preservação dos recursos naturais e do meio ambiente, entretanto com maior enfoque na 

questão da agricultura. O ponto de maior destaque no Novo Código Florestal Brasileiro é o 

enfoque dado ao Agronegócio e a Agricultura Familiar no meio ambiental. Uma política 

adotada por ele é a da concessão de créditos, isto é, ele possibilita a obtenção de crédito agrícola 

com taxas de juros menores e prazos maiores que os praticados no mercado, assim como, a 

utilização de fundos públicos para à compensação, recuperação ou recomposição das áreas 

degradadas e isenção de impostos para os principais equipamentos utilizados para essas 

finalidades.  Outro tópico importante é a definição do que são as áreas de preservação 

permanente (APP) e de reserva legal (RL), as quais foram criadas para a conservação dos 

recursos hídricos e de suas áreas de recarga, pelas matas ciliares, assim como áreas prioritárias 

para conservação e preservação da diversidade ecológica (KAWACUBO, MINCATO, 

NICOLAU & POLO, 2018). 

Além disso, ele apresenta outras questões ligadas às zonas costeiras, eliminação da 

vegetação para uso alternativo do solo, controle e origem dos produtos florestais, proibição do 

uso do fogo, prevenção a incêndios e controle do desmatamento; podendo ele ser empregado 

não somente para o benefício do meio ambiente, mas também visto como oportunidade para 

quem está ligado às questões ambientais. Sendo assim, pode-se ter uma noção do quão amplo, 

técnico e específico é nosso Código Florestal. Apesar disso, ele ainda apresenta diversos 

problemas de aplicabilidade, visto que cada vez mais os dados de poluição e degradação do 

meio ambiente crescem no país (KAWACUBO, MINCATO, NICOLAU & POLO, 2018).  

Para além destas duas leis, vigoram outras dezessete que, da mesma forma, estão 

relacionadas ao meio ambiente: Lei da Ação Civil Pública, Lei dos Agrotóxicos, Lei da Área 

de Proteção Ambiental, Lei das Atividades Nucleares, Lei de Crimes Ambientais, Lei da 

Exploração Mineral, Lei das Florestas, Lei do Gerenciamento Costeiro, Lei da Criação do 

IBAMA, Lei do Parcelamento do Solo Urbano, Lei Patrimônio Cultural, Lei da Política 

Agrícola, Lei da Política Nacional do Meio Ambiente, Lei dos Recursos Hídricos e por fim Lei 
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do Zoneamento Industrial nas Áreas Críticas de Poluição (KAWACUBO, MINCATO, 

NICOLAU & POLO, 2018).  

Mas com tanta lei, quais são os espaços não explorados por elas? De forma geral, os 

técnicos sobre o assunto possuem múltiplas respostas e diversos caminhos para o futuro da 

legislação ambiental no país. A formulação de políticas públicas voltadas ao fortalecimento dos 

órgãos ambientais é uma opção, visto que com isso a aplicabilidade das leis que já temos seria 

reforçada. O estabelecimento de prioridades nacionais e foco em uma agenda própria, seria um 

desses caminhos também, para definir quais são as prioridades do governo nesse aspecto e assim 

potencializar suas ações. A construção jurídica de políticas fiscais ou extrafiscais que tenham 

por escopo a proteção do meio ambiente é uma saída que o Brasil já adota, mas que pode ser 

aprimorada e se tornar mais atrativa. Por fim, outro ponto que pode ser levado como futuro para 

o assunto é o princípio do desenvolvimento sustentável, visto que o conjunto atual de normas 

propõem ações que estimulam a insustentabilidade e tem como cerno o uso dos recursos 

naturais e seu não desenvolvimento.  

6. CONCLUSÃO 

 A relação entre meio ambiente e exploração dos recursos naturais pela agropecuária é 

uma relação de dependência e que precisa alcançar um equilíbrio. Todavia, em meio a tantos 

interesses — econômicos, políticos e sociais — esta balança dificilmente encontra seu ponto 

médio. Sendo assim, o objetivo para este comitê do Sigma Múndi é representar este conflito e, 

por meio da discussão e da negociação parlamentar, alcançar o mais próximo possível de uma 

solução para ele. Para tal se espera uma atualização da legislação atual e a abordagem dos novos 

temas que estão sendo discutidos internacionalmente, como é caso do Mercado de Carbono. 

Além disso, compreender no debate que o agronegócio é uma força vital para o funcionamento 

do Brasil sendo preciso garantir que ele continue a se desenvolver.  

 Dado o exposto, é preciso se analisar porque, após tantas Conferências Internacionais 

realizadas e tantas legislações elaboradas, ainda não possuímos resultados eficientes na busca 

pela preservação ambiental. Faltam sanções mais rígidas? Os aparelhos estatais de fiscalização 

precisam ser fortalecidos? Se sim, como? É preciso maior adesão por parte de países não-

signatários? Ou os agentes internacionais só implementarão medidas de combate às mudanças 

climáticas mais rígidas apenas quando sentirem as consequências das mesmas?  

 O Brasil, como o país que possui a maior biodiversidade do planeta, tem 

responsabilidades a serem seguidas, principalmente para se tornar um exemplo internacional. 
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O mundo tem adaptado suas produções a sistemas mais sustentáveis, será que estamos 

acompanhando o ritmo? 
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