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Área desmatada perto de Sinop, no Mato Grosso — Foto: Florian Plaucheur/AFP

Dez anos após a aprovação da Lei 12.651, conhecida como novo Código Florestal, foi
mínimo o avanço em direção a uma das principais metas: mapear e recuperar as terras
particulares degradadas irregularmente, além de evitar mais desmatamento.

O texto sancionado em 2012 determina que as propriedades desflorestadas
indevidamente deveriam ser incluídas em um programa de regeneração ambiental. Para
isso, a lei criou o Cadastro Ambiental Rural (CAR), no qual todos os donos de imóveis
rurais no Brasil deveriam inscrever suas terras. Cerca de 6,5 milhões de propriedades
foram declaradas, mas o poder público só validou, até hoje, 0,4% delas.

— O código já foi aprovado com retrocessos na proteção da vegetação, mas ele não é o
vilão. Porque, ao menos, determinou uma política pública ambiental — explica Roberta
del Giudice, secretária executiva do Observatório do Código Florestal. — Só que, então,
veio todo o contexto político que vivemos hoje, os sinais do governo em favor do
desmatamento e o enfraquecimento de órgãos ambientais. Até agora, não tivemos a
implantação efetiva da lei.
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Desmatamento anistiado

O Brasil tem regras rígidas para o uso de terras privadas desde 1934, quando foi
promulgado o primeiro Código Florestal, modificado em 1965. Em 2012, quando o texto
foi reformulado, houve intensa negociação no Congresso. Os deputados ruralistas
emplacaram pontos importantes de sua agenda, abrindo espaço para mais atividades de
produção nos imóveis rurais.





Pontos principais do Cógigo — Foto: Editoria de Arte

A lei deu anistia a proprietários de terras desmatadas de forma irregular até 2008,
suspendendo multas emitidas por cerca de 40 milhões de hectares destruídos. Algo muito
criticado por ambientalistas na época.



Por outro lado, o novo código estabeleceu regras de transição para adequar propriedades
com déficit de reserva legal, além de normas para a proteção das áreas de proteção
permanente (APPs). Hoje, a reserva de vegetação natural deve ser de 20% da
propriedade, exceto na Amazônia Legal, onde o índice chega a 80%, e no Cerrado (35%).

No Acordo de Paris, o Brasil se comprometeu com a recuperação, até 2030, de 12 milhões
de hectares de áreas degradadas. Só que, para mapear a situação de cada imóvel rural e
promover a recuperação de terras, as áreas devem ser incluídas no CAR pelos próprios
proprietários, de forma autodeclaratória. Em seguida, o poder público deve analisar e
validar as inscrições, para que, então, o terreno seja inserido no Programa de
Recuperação Ambiental (PRA). Na sequência, o proprietário apresenta um projeto para
recompor as áreas naturais.

A previsão da lei era de 20 anos para que as propriedades se adequassem, mas o atraso na
validação dos CARs impede que toda a política pública seja efetivada. Enquanto isso, o
Brasil voltou a viver, principalmente desde 2014, o aumento do desmatamento na
Amazônia, interrompendo o período anterior de controle.

— Os atrasos reforçam a sensação de que a lei nunca vai entrar em vigor e de que pode
haver novas anistias — lamenta Roberta del Giudice. — O PRA vai apontar como e onde
restaurar a vegetação. Isso ajuda a cumprir as metas climáticas e aumenta a
disponibilidade hídrica no país. Tivemos, recentemente, quebras de safras agrícolas por
falta de água e produções pecuárias impactadas pela ausência de chuva.

O deputado Sergio Souza (MDB-PR), presidente da Frente Parlamentar do Agronegócio,
tem visão diferente. Segundo ele, o código já é uma realidade e está implementado.

— O código trouxe segurança jurídica para o produtor rural e deu ao Brasil o
protagonismo na preservação. Só precisamos garantir a aplicação da lei da forma como
foi escrita — diz o parlamentar, que cita “diferenças culturais” como justificativa para o
atraso no CAR. — O Brasil é um país continental, e cada região tem uma cultura e um
aparato técnico. Mas criamos mecanismos para o governo federal fazer a validação se os
estados não a fizerem.

Os atrasos no CAR são responsabilidade dos governos federal e estaduais, diz Del Giudice.
Apesar de a lei ser federal, cabem aos estados o cumprimento e a fiscalização. Desde
2014, o Ministério da Agricultura prometia um sistema de validação só lançado ano
passado. O projeto-piloto começou no Amapá.

O especialista em gestão ambiental Raoni Rajão, professor da UFMG e pesquisador da
Wilson Center, em Washington, afirma que, diante da inércia do governo, os
proprietários rurais ficam em situação confortável, já que a mera inscrição no CAR por
parte deles já basta para garantir que não serão impedidos de obter crédito rural.

— Dez anos depois, o código ainda não está sendo aplicado — critica Rajão.



Nesse vazio de atitudes do governo, Rajão desenvolveu o CAR 2.0, sistema para acelerar
as validações. Na sua opinião, o novo código, prometido para aumentar a segurança
jurídica, acabou na realidade promovendo "confusão jurídica" no setor.

— Temos feito nossas críticas, mas também trabalhamos com os governos estaduais do
Pará e de Minas para testar nossas recomendações — explica ele, sobre o CAR 2.0. —
Como o produtor precisa declarar tudo, muitas vezes encontramos diferenças enormes
entre a propriedade declarada e a verdadeira, seja por má fé ou incompetência. Então
para que gastar tanto tempo pedindo para o produtor declarar se você já tem os dados,
em grande parte dos casos?

Segundo Rajão, foi estimado que, em Minas, seria possível evitar a análise manual de dois
terços dos imóveis. Já no Pará, as autodeclarações não seriam necessárias em um terço.
Isso porque, hoje, já existem disponíveis muitos mapeamentos de alta resolução entre as
diferentes fontes de imagem de satélite.

— O objetivo do CAR2.0 é desenvolver novos mapeamentos, de onde ainda não existe.
Depois de termos a base de dados oficiais compatíveis com o que pede o código, é
necessário um sistema que possa automatizar as leituras desses imóveis e aplicar as
regras — explica o especialista, que lamenta o tempo que o governo perdeu nesse período.
— O poder público não adquiriu nem mesmo imagem de satélite de cobertura nacional
que mostre os mapas de 2008. O que nos assusta é que nem o básico foi feito.

Propostas de mudança no Congresso

Além de estagnado, o texto é alvo de projetos de lei que preveem seu enfraquecimento. O
Observatório do Código Florestal monitora 13 propostas na Câmara dos Deputados e dois
no Senado que trariam profundas flexibilizações. Para Fabio Ishisaki, coordenador
jurídico da Política por Inteiro, que acompanha atos do governo e debates
socioambientais, o volume de projetos sugere um “movimento em bloco” da bancada
ruralista.

— Com tantos projetos ao mesmo tempo, algum pode passar desapercebido pela
sociedade, e aí, quando você vê, já está sendo votado no plenário — explica Ishisaki. — O
código deu muita autorização para construções e flexibilizou formas de compensação
ambiental. Mas, mesmo assim, ainda sofre ameças de retrocessos nesta legislatura.

Segundo o deputado Sergio Souza, da Frente do Agronegócio, os novos projetos não
pretendem “modificar” o código, mas deixar mais claras questões que dão margem a
“interpretações diversas”.

— É para dar mais segurança e garantia aos proprietários de terra — afirma ele, que
descarta projetos mais ousados, como o que mudaria o marco dos desmatamentos
anistiados de 2008 para 2012. — Esses projetos dificilmente seguirão. Há muito
desmatamento ilegal que não podemos permitir, porque prejudica o agronegócio e a
imagem do Brasil.



O Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (Mapa) afirmou que, por meio do
Sistema Nacional de Cadastro Ambiental Rural (Sicar), monitora cerca de 624 milhões de
hectares, de acordo com os cadastros de imóveis rurais feitos até 1º de agosto último.

O Mapa destacou que as validações são de responsabilidade “do órgão estadual, distrital
ou municipal competente” e que cabe à União “dar suporte e buscar meios para dar
celeridade a esse processo, o que vem sendo feito, via disponibilização de recursos
tecnológicos”. Segundo o ministério, 16 estados usam o sistema federal, que disponibiliza
ainda o “módulo de Análise Dinamizada" (...) capaz de identificar automaticamente
divergências entre as informações declaradas e as bases de referência”.

 
 


