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2014 o ano do CAR

Um ano e meio após a aprovação da Lei 12.651/2012 os debates sobre o código florestal migraram do 
conteúdo da lei à sua aplicação. Buscando fazer a ponte entre o poder público e o setor privado para 
a implementação do Novo Código Florestal, a Biofílica realizou em dezembro na cidade de São Paulo 
um encontro entre a Ministra do Meio Ambiente Izabella Teixeira e 80 representantes de empresas 
ligadas ao  setor agropecuário nas mais variadas atividades, como por exemplo: cana de açúcar, grãos, 
palma, gado entre outros. O encontro deixou claro a importância que o setor produtivo está dando ao 
tema.  A interação entre os setores público e produtivo permitiu colocar em pauta os desafios, deveres, 
instrumentos e benefícios do Novo Código Florestal, além reforçar sua implementação.

O público presente  contou com representantes de federações de quatro dos dez maiores estados produtores do país, centros de pesquisa, 
escritórios de advocacia e líderes na produção de sementes e insumos, consultorias agrícolas e instituições financeiras e crédito rural

Durante o almoço a ministra destacou que a proteção das florestas, da biodiversidade e dos serviços 
ambientais prestados por elas devem compor uma política de estado e não de governo. Disse ainda que o 
novo código busca a  construção de um novo caminho que dialoga com os requisitos e potencialidades do 
século XXI, mas que devem ser observadas as diferentes características de uso da terra no país para que 
a política seja consoante com a realidade nacional. Além disso, foi criado uma série de instrumentos de 
mercado, principalmente as Cotas de Reserva Ambiental (CRA), de modo a facilitar o processo, além de 
um instrumento de “pontapé inicial” que é o Cadastro Ambiental Rural, ou simplesmente CAR.

Nas palavras dela: "o CAR será o caminho que os produtores sempre buscaram para a solução segura 
de seus passivos, além de ser, se bem implantado, a maior oportunidade talvez que a gente tenha 
tido nos últimos 10 anos de fazer uma política ambiental que esteja de fato no centro da política de 
desenvolvimento; que deixe de ser periférica, deixe de ser reativa, deixe de ser um adorno; e passe a 
ser um diferencial , uma oportunidade de investimento nesse país,  a favor do Brasil”.

Mesmo sem precisamente definir o início oficial do Cadastro no nível nacional, a Ministra procurou deixar 
uma mensagem clara aos presentes “já está valendo, não percam tempo”.



Foi destacado também que “gratas surpresas” em propriedades rurais onde o CAR já foi realizado por 
verificar que existem mais ativos florestais do que era esperado pelo governo. Outro ponto positivo que 
já se verifica é a segurança jurídica que a implantação do sistema traz para os produtores, “ se ele não 
deve, acabou, se ele deve ele vai ser regularizado”. 

Foi colocado também que apenas mecanismos de monitoramento e controle não são suficientes para 
garantir a manutenção das florestas existentes, segundo a Ministra “ou a gente começa a trabalhar 
políticas de remunerar o que está em pé, ou aquilo que é possível vai embora”. Contudo, foi observado 
que o ministério não pode negligenciar a produção, por isso o diálogo com o setor produtivo para a 
regulamentação dos mecanismos do código é fundamental.

Sobre o mercado de CRA a ministra destacou dois aspectos importantes:

1. A participação do ministério da fazenda na concepção do mecanismo está sendo fundamental

2. A regulamentação que virá dará a compradores e vendedores transparência e segurança nas 
transações

Por fim a Ministra antecipou que o CAR será um instrumento integrado de controle fiscal, fundiário e 
ambiental trazendo diversos benefícios aos que estiverem regulares.

Após a fala da Ministra, André Pessoa, presidente da PlataformaAgro e mediador do encontro,  disse 
que o cenário é animador em relação ao Novo Código Florestal e que  as florestas devem se tornar 
um diferencial do agronegócio brasileiro, e a participação ativa  do setor produtivo no cumprimento e 
aperfeiçoamento dos mecanismos do código será fundamental nesse processo.

A Biofílica acredita que o CAR vai gerar condições necessárias para que as empresas e seus parceiros tomem decisões com segurança 
eficiência econômica, ambiental e jurídica. Diminuindo os riscos nas operações atraindo maiores investimentos para o agronegócio 

brasileiro.



Ao final do evento a Biofílica ficou encarregada de formar dois grupos de trabalho entre os presentes 
para contribuir com a arquitetura da regulamentação do mercado de CRA junto ao Ministério da Fazenda, 
e também organizar um grupo de empresas para receber um treinamento do MMA sobre a implantação do 
CAR. Caso tenha interesse em participar ou saber mais informações sobre um desses grupos de trabalho 
favor escrever para contato@biofilica.com.br

 

Confira a repercussão do almoço nas mídias abaixo:

http://blogs.ruralbr.com.br/entendaocodigoflorestal/2014/01/02/empresas-apostam-no-comercio-de-cotas-de-reserva-legal/

http://www.estadao.com.br/noticias/impresso,cadastro-ambiental-comeca-a-funcionar-no-dia-19-diz-ministra-do-meio-
ambiente,1108422,0.htm

http://www.valor.com.br/agro/3371906/portaria-do-cadastro-ambiental-rural-sera-publicada-este-mes


