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Após dez anos do novo Código Florestal, cadastramento de
imóveis rurais não chega nem a 1%
Ele foi aprovado pela Câmara em 25 de maio 2012, estabeleceu compromissos para os donos de terras, mas anistiou infrações
ambientais cometidas até 2008. O que foi visto por entidades ambientais como um retrocesso na preservação das florestas.
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Após dez anos do novo Código Florestal, cadastramento de imóveis rurais não chega nem a 1%

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

O Código Florestal completa dez anos com poucos avanços práticos na proteção das matas. Entre os imóveis rurais
cadastrados, em menos de 1% dos casos a análise dos dados foi concluída. O Jornal Hoje mostrou a atual situação
do programa.
Ele foi aprovado pela Câmara em 25 de maio 2012, estabeleceu compromissos para os donos de terras, mas
anistiou infrações ambientais cometidas até 2008. O que foi visto por entidades ambientais como um retrocesso na
preservação das florestas.

“O novo código, ele foi construído com a seguinte premissa: que era melhor ter uma
legislação mais flexível, que trazia anistia para os desmatamentos pré-2008, mas
que, porém, fosse cumprida por todos, do que ter uma legislação muito rigorosa
que não é cumprida por ninguém. E agora, dez anos depois, a gente tem uma
situação que na verdade o presente, as anistias foram dadas com a nova lei, mas
infelizmente com o aumento do desmatamento fica claro que o compromisso de
fato cumprir a lei, ele não foi realizado”, diz Raoni Rajão, professor de gestão
ambiental da Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG).
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O código criou o Cadastro Ambiental Rural, um registro público gratuito obrigatório para todos os imóveis rurais.
Uma espécie de raio-x das terras. O cadastro, auto declaratório, deve incluir informações por exemplo sobre
vegetação nativa remanescente e áreas de preservação permanente.

Perdão a desmatamentos cometidos até 2008 está entre os pontos mais polêmicos do Código Florestal, que tem dispositivos questionados no STF — Foto: Getty Images

O sistema é oferecido pelo Ministério da Agricultura e o controle do cadastro é feito pelos estados. E a partir das
informações inseridas no sistema, os governos estaduais e federal podem monitorar a preservação das florestas e
combater o desmatamento. Na prática, o controle é mínimo sobre os 6 milhões de imóveis rurais cadastrados até
agora.
Segundo levantamento do Centro de Sensoriamento Remoto da UFMG, com base nos dados do Sistema
Nacional de Cadastro Ambiental Rural, desse total, 92% aguardam a validação dos dados informados. 7% estão
sendo analisados ou têm pendências. E apenas 0,4%, teve sua análise concluída. Ou seja, apenas 29 mil dos 6
milhões de imóveis cadastrados.
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Desmatamento é monitorados nos estados por meio de satélite, segundo o MapBiomas — Foto: Cedoc/RPC

Para os ambientalistas, a consequência é que essa falta de efetividade do cadastro cria um gargalo para a adesão ao
programa de regularização ambiental, para recomposição de uma vegetação nativa destruída em uma propriedade
rural, por exemplo. E, para eles, a queda de multas aplicadas nos últimos anos só reforça a sensação de impunidade
e de sucateamento da política ambiental.
Questionado sobre os dados do cadastro ambiental rural, o Ministério da Agricultura afirmou que assumiu a
responsabilidade pelo sistema em 2019. Disse que cabe aos estados analisar o cadastro e ao Serviço Florestal
Brasileiro buscar formas de agilizar o processo.
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Veja a reportagem completa no vídeo acima.

