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Seguindo a nossa metodologia, o primeiro passo da checagem é pedir ao autor das frases para que 

nos indique as fontes dos dados usados. As falas que estamos verificando são as seguintes: 
 

"O Brasil é o país com a legislação ambiental mais rígida do mundo." 

 

Resposta: A obrigatoriedade de preservação de 20% (cerrado) a 80% (Amazônia) dentro de 

propriedades privadas, além da necessidade de preservação das Áreas de Preservação Permanentes 

(morros, encostas, rios, lagos e nascentes), com distância entre 15 e 500 metros, a depender da 

largura do rio, são exemplos do quão rígida a legislação ambiental é. Nenhum outro país possui 

este tipo de exigência e de interferência em propriedades privadas, vide Estados Unidos e Europa.  

 

Portanto, se já temos uma legislação ambiental rígida porque ainda precisamos de mais restrições 

para produzir? O produtor rural é, de fato, o maior ambientalista do Brasil, é quem preserva e não 

gera custo para o governo brasileiro. O que é crime deve ser combatido e punido. Mas essa é uma 

questão de polícia, já prevista na legislação, não de política. 

 

Para alimentar o debate: http://opiniao.estadao.com.br/noticias/geral,agricultura-lidera-preservacao-no-

brasil,70001826064  

 

"O Incra abriu inúmeros assentamentos. Aliás, quem mais desmatou a Amazônia na história do Brasil 

foi o Incra. Essas pessoas estão há 20, 30 anos e suas terras precisam ser regularizadas." 

 

Resposta: Em notícias anteriores é possível checar a afirmação do próprio Ministério Público Federal 

(MPF) de que o Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária (Incra) deveria prestar contas 

sobre as medidas que o órgão deveria tomar para reduzir o desmatamento em assentamentos do 

instituto na Amazônia Legal. Entre agosto de 2014 a julho de 2015, foram derrubados 5.831 

quilômetros quadrados (km²) de floresta na região, um aumento de 16% quando comparado ao 

mesmo período do ano anterior. Dados do Ministério do Meio Ambiente mostram que 26,55% do 

desmatamento ocorreu em áreas de assentamento.  

 

(FONTE EBC: http://agenciabrasil.ebc.com.br/geral/noticia/2015-12/incra-devera-explicar-

desmatamento-em-assentamentos-na-amazonia) 
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"A invasão de reserva é assunto do passado, já acabou há muito tempo." 

Resposta: A frase faz referência às reservas criadas, já indenizadas. Muitas reservas incorporaram 

propriedades. A única ressalva cabível são reservas criadas pelo governo federal, que ainda não 

indenizou proprietários.   

"O orçamento da Secretaria Nacional de Saúde Indígena é de 2 bilhões [de dólares] por ano. Quase 

a metade desse dinheiro é gerido por ONGs." 

Resposta: As informações sobre o assunto estão no relatório apresentado na CPI da Funai e Incra, 

da Câmara dos Deputados.  

Link: http://www.camara.leg.br/internet/comissoes/comissoes-

especiais/cpi/Relat%C3%B3rio%20da%20CPI%20-%20Funai%20e%20Incra%202%20-

%20Publica%C3%A7%C3%A3o%20no%20Di%C3%A1rio.PDF  
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