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A inscrição no CAR

será obrigatória para

todas as propriedades e

posses rurais.¨

ra, esse já era o regime
jurídico que estava vigo-

rando desde a última vez em que
a lei foi alterada, ainda na vigên-
cia da MP 867, que acabou de
ter sua votação recusada pelo
Senado Federal.

Em outras palavras: uma
medida provisória que não muda
em absolutamente nada o Códi-
go Florestal.

Desde o final do ano passa-
do que as sucessivas prorroga-
ções de prazo para inscrição no
Cadastro Ambiental Rural, feitas
por governos anteriores, haviam
expirado. A última MP editada
ainda no Governo Temer, não
prorrogou o prazo do CAR. Pror-
rogou apenas o prazo para ade-
são ao PRA – Programa de Re-
gularização Ambiental.

Assim, nos termos da lei,
aqueles proprietários rurais que
ainda não apresentaram seus
CARs estavam infringindo a lei
florestal e sujeitos, ao menos, ao
disposto no art. 78-A, que veda

MP 884 NÃO MUDA O CONTEXTO JURÍDICO
DO NOVO CÓDIGO FLORESTAL

o acesso ao crédito rural junto
às instituições financeiras.

Ou seja, numa conclusão
muito rápida, a MP 884/2019 não
muda nada em termos jurídicos
na Lei no 12651/2012 que veicu-
la o Novo Código Florestal.

E só por esse motivo a MP
já seria inepta no nascimento, eis
que a autorização para edição de
Medidas Provisórias dadas pela
Constituição é para legislar so-
bre matérias urgentes e relevan-
tes. Ou seja, a MP 884/2019 é
um nada jurídico, pois o seu tex-
to nada mais fez do que manter
algo que já vigorava desde o ano
passo.

Em termos jurídicos, quando
nos deparamos com coisas des-
te tipo à primeira coisa que vem
à mente é a inabilidade do legis-
lador e o completo desconheci-
mento daquilo que em Direito
chamamos de interpretação sis-
temática. Afinal, não se pode in-
terpretar o art. 29 e seus pará-
grafos de forma isolada. É preci-
so fazer a leitura do art. 78-A,
do mesmo Código, que diz o
seguinte: ¨Após 31 de dezembro

de 2017, as instituições financei-

ras só concederão crédito agrí-

cola, em qualquer de suas mo-

dalidades, para proprietários de

imóveis rurais que estejam ins-

critos no CAR.¨

Ou seja, o prazo para o CAR
volta a ter o limite fixado no art.
78-A. Os defensores do texto
poderão dizer que esse disposi-
tivo só se aplica a quem busca
financiamento para a produção.
Mas aí estamos falando da qua-
se totalidade da produção brasi-
leira. Isso, sem contar, que o
próprio setor do agronegócio e
órgãos do governo tem anuncia-
do que só uma pequena parte,
cerca de 5%, das propriedades
brasileiras ainda não teria se
cadastrado.

Ora, então qual seria a razão
para a edição de Medida Provi-
sória desse tipo? Realmente, é
bastante estranho.

Os movimentos políticos já no
dia seguinte da emissão da MP
dão sinais de que ela vai ser
questionada no Supremo Tribu-
nal Federal.

Aí podemos tirar uma outra
leitura, mais política do que ju-
rídica: após o Senado deixar
caducar dias atrás a MP 867,
aprovada na Câmara, com al-
terações no art. 68 do Código
Florestal, ao que parece essa

nova MP seria uma espécie de
artifício para que os deputados
e senadores, durante a sua tra-
mitação, pudessem apresentar
emendas e ressuscitar a dis-
cussão acerca da flexibiliza-
ção das regras do Código Flo-
restal.

Um caminho que vai levar a
mais judic ia l ização.  Uma
pena, pois acabamos de ver o
STF, em 2018, encerrar uma
discussão que se arrastava
desde 2012, quando o Novo
Código foi publicado. A Supre-
ma Corte, por seu Plenário,
decretou a constitucionalidade
da nova legislação florestal bra-
sileira.

E, mais uma vez, ao invés de
abraçarmos a nova lei e fazê-la
sair do papel, estamos alteran-
do-se, mexendo em seu texto e
já prevendo novas judicializa-
ções sobre o tema.

Vamos ficar atentos aos
próximos passos e torcer para
que possamos avançar nessa
questão. Será bom para o meio
ambiente, será bom para o
setor produtivo, será bom para
o Brasil.

* Fonte: Celulose Online
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madeira de pinus, originá-
ria da região sul do Bra-

sil, é reconhecida internacional-
mente pela alta qualidade. Isto
se deve por vários fatores, que
envolvem planejamento, melho-
ramento genético, boas condi-
ções de solo e clima e medidas
fitossanitárias.

Um grande problema, enfren-
tado pelos produtores de pinus
na década de 1980 foi a incidên-
cia da Sirex noctilio, mais co-
nhecida como Vespa-da-Madei-
ra. As fêmeas fecundadas do in-
seto depositam ovos nos tron-
cos das árvores, junto com uma
mucossecreção e fungos, que

FLORESTA SADIA, MADEIRA DE QUALIDADE
servem de alimentos para os
ovos. Estas substâncias são tó-
xicas para a planta e podem pro-
vocar a morte da árvore. Um gran-
de trabalho, desenvolvido pelas
associações florestais e pela
Embrapa Florestas trouxe a so-
lução para o problema através do
controle biológico. Um
n e m a t o i d e ,  D e l a d e n u x

siricidicula, é introduzido em ár-
vores infectadas. Eles tornam as
vespas inférteis e as próprias ves-
pas ajudam a espalhar os nema-
toides pela floresta atacada.

As associações florestais da
região sul: Ageflor, ACR e Apre,
junto com a Embrapa Florestas,

fazem parte do Fundo de Com-
bate à Vespa-da-Madeira (FUN-
CEMA) e são responsáveis por
fomentar o combate, desde o fim
da década de 1980. O controle
biológico é um sucesso, mas
para continuar obtendo êxito pre-
cisa da participação de todos os
produtores de pinus. “Profissio-
nais que atuam no corte, des-
baste, transporte e nas serrari-
as, devem ser instruídos para de-
tectar e relatar sinais de infesta-
ção” lembra o diretor executivo
da ACR, Mauro Murara Jr.

Recentemente o
n e m a t o i d e  D e l a d e n u s

siricidicola obteve registro junto
ao Ministério da Agricultura, Pe-
cuária e Abastecimento (Mapa).
O agente de controle biológico
agora tem nome comercial: Ne-
matec. O processo de registro
levou seis anos e passou por di-
versas fases de análise, inclusi-
ve com registro de marca e iden-
tidade junto ao Instituto Nacio-

A
nal de Propriedade Intelectual
(INPI). “O registro de um produ-
to reconhece a adequação do
mesmo à legislação vigente no
país”, explica a pesquisadora
Susete Chiarello Penteado, da
Embrapa Florestas. “Isso garan-
te ao usuário que o produto aten-
de aos critérios estabelecidos
em leis e à regulamentação es-
pecífica de cada órgão envolvido”,
completa.

Para o chefe-geral da Em-
brapa Florestas, Edson Tadeu
Iede, o programa evita prejuí-
zo financeiro e ambiental. “O
sucesso deste programa faz
com que a praga esteja sob
controle e evite um prejuízo de
cerca de U$ 25 milhões anu-
ais ao setor de base florestal.
O uso do Nematec é extrema-
mente eficaz, além de não pre-
judicar o meio ambiente”, ates-
ta ele.

* Fonte: Lignum Latin America
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VALORES MÉDIO DE MERCADO
Nº PRODUTOS UNIDADE VALOR  R$
1 ÁCIDO SULFÚRICO KG. 2,51R$            
2 ALMOTOLIA 500 ml C/ BICO DE PLÁSTICO UNID 2,15R$            
3 ALMOTOLIA 500 ml C/ BICO DE METAL UNID 3,20R$            
4 TAMPA C/BICO DE METAL P/ ALMOTOLIA UNID. 1,80R$            
5 ARAME 14 GALV KG. 7,40R$            
6 ARAME 20 GALV KG. 14,49R$          
7 ARAME 21 GALV. KG. 13,57R$          
8 AVENTAL DE FRENTE SEGURANÇA UNID. 16,00R$          
9 BOTA DE BORRACHA PAR 15,60R$          
10 BOTIJÃO TÉRMICO UNID. 20,00R$          
11 BOTINA DE SEGURANÇA C/BICO DE FERRO PAR 47,00R$          
12 CAPA DE CHUVA COM CAPUZ UNID. 21,00R$          
13 COLETA TB 18,85R$          
14 CONFECÇÃO DE SAQUINHOS MIL. 33,00R$          
15 ESTRIA RETA MIL. 30,69R$          
16 ESTRIA V MIL. 47,74R$          
17 ESTRIADOR UNID. 12,00R$          
18 ESTRIADOR DE BICO UNID. 4,35R$            
19 FARELO DE ARROZ TON. 820,00R$        
20 GRAMPOS CX. 7,06R$            
21 INSTALAÇÃO DE ÁRVORE COMPLETA MIL. 68,19R$          
22 HASTE P/ FIXAÇÃO DE EMBALAGEM MIL. 11,22R$          
23 LIMA UNID 18,10R$          
24 LUVAS DE RASPA PAR 8,30R$            
25 MARMITA TÉRMICA REDONDA UNID. 9,67R$            
26 ÓCULOS DE SEGURANÇA UNID. 9,21R$            
27 PASTA ESTIMULANTE PRETA S/ETHREL DE 7% à 25% KG. 1,50R$            
28 PASTA ESTIMULANTE PRETA C/ETHREL DE 7% à 25% KG. 2,20R$            
29 PASTA ESTIMULANTE VERMELHA DE 7% à 25% KG. 2,80R$            
30 PERNEIRA EM COURO SINTETICO PAR 11,50R$          
31 RASPA DE TRONCO MIL. 51,50R$          
32 RASPADORES UNID. 5,96R$            
33 RESINA ELLIOTTII FOT-FAZENDA TON. 3.305,00R$    
34 RESINA TROPICAL  FOT-FAZENDA TON. 3.205,00R$    
35 SACÃO PLASTICO 100x1,50x0,18 MIL. 1.584,00R$    
36 SAQUINHOS 35x25x0,20 MIL. 230,00R$        
37 TAMBOR REFORMADOS E PINTADO DE 200 LTS UNID 50,00R$          
38 TRANSPORTE ( até 50 km) TON. 37,66R$          
39 TRANSPORTE (de 51 à 150 km) TON. 49,39R$          
40 TRANSPORTE (de 151 à 250 km) TON. 69,74R$          
41 TRANSPORTE (de 251 a 1000 Km) R$/KM 3,00R$            
42 TRANSPORTE (de 1001 a 1500 Km) R$/KM 2,65R$            
  

Com o objetivo de aperfeiço-
ar a comunicação com os pro-
prietários e possuidores rurais,
o Serviço Florestal Brasileiro lan-
çou o aplicativo da Central do
Proprietário ou Possuidor Rural
do Sistema Nacional de Cadas-
tro Ambiental Rural (SiCAR) para
dispositivos móveis. O serviço
foi lançado durante o VI Encon-
tro de Implementação do Cadas-
tro Ambiental Rural (CAR), rea-
lizado em Brasília (DF).

Até agora, a Central era
acessada somente pelo site do
CAR. A Central serve para que
o proprietário ou possuidor re-
gistre e receba informações so-
bre seu cadastro.

Com o aplicativo, os proprie-
tários e possuidores rurais que
fizeram o CAR poderão ter aces-

SERVIÇO FLORESTAL
LANÇA APLICATIVO PARA

ACESSO A DADOS DO
CADASTRO AMBIENTAL RURAL

so a todas as funcionalidades do
site, como, obter a segunda via
do recibo de inscrição do imóvel
rural, acompanhar as etapas de
inscrição e análise do cadastro,
receber mensagens e atender às
notificações do órgão competen-
te, enviar documentação compro-
batória de informações declara-
das no CAR, retificar as informa-
ções, aderir ao Programa de Re-
gularização Ambiental (PRA) e
solicitar a emissão de Cotas de
Reserva Ambiental (CRA), estas
quando forem implantadas.

O aplicativo já está disponí-
vel na PlayStore, para sistema
Android e, em breve, também
estará acessível na Apple Store,
para o sistema iOS.

* Fonte: Celulose Online


