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Produtor precisa registrar a sua propriedade no CAR
capa 

O biólogo Rodiney de Arruda 
Mauro, pesquisador na área 
de gestão ambiental da Em-
brapa Gado de Corte, locali-
zada em Campo Grande, dá 
dicas de como recuperar áreas 
nativas degradadas e se man-
ter na legalidade. As informa-
ções chegam num bom mo-
mento, quando produtores 
de todo o Brasil devem provi-
denciar o Cadastro Ambiental 
Rural (CAR). O prazo vence no 
dia 6 de maio de 2015. 
  O CAR é um registro público 

satélites vão identificar aquelas áreas que ainda não haviam sido mapeadas e que terão de ser inclusas no Cadastro ambiental

Você 
sabia que:

o cadastro é 
uma base de 
dados que será 

usada para... controle, 
monitoramento e combate 
ao desmatamento das 
florestas e demais formas 
de vegetação nativa.

além disso, 
serve para 
planejamento 

ambiental e econômico 
das propriedades. ele 
nasceu junto do novo 
Código florestal e deveria 
ter sido posto em prática 
em maio do ano passado.

Mas o Sicar, 
sistema que 
compila 

as informações 
no computador...
demorou a sair.

agroindustrial. O governo es-
pera o registro de cerca de 5,6 
milhões de propriedades ru-
rais do País. 
   “É importante todo produ-
tor regularizar suas áreas, 
pois isso lhe trará seguran-
ça jurídica no processo pro-
dutivo, além de ficar em dia 
com suas obrigações pro-
dutivas e ambientais”, diz o 
pesquisador Rodiney Mau-
ro, que acrescenta: “Aque-
les que não regularizarem 
a situação do seu imóvel 
não terão acesso a crédito 
rural e demais políticas de 
auxílio ao produtor, como o 
Programa de Recuperação 
Ambiental (PRA), criado pa-
ra apoiar os produtores na 

recomposição dos passivos 
ambientais”. 
    Os dados do CAR irão inte-
grar o Sistema de Cadastro 
Ambiental Rural (Sicar), que 
tem por finalidade administrar 
e monitorar a recomposição, 
regeneração, compensação e 
a supressão de áreas de vege-
tação nativa dos imóveis rurais 
do Brasil. 
    O produtor que tiver passivo 
ambiental, como áreas degra-
dadas, deverá aderir ao PRA e 
se comprometer em recuperar 
as áreas de Preservação Per-
manente e de Reserva legal. 
Cada estado deverá implan-
tar o seu PRA e ditar regras de 
acordo com as características 
ambientais da região. Enquan-

to o Programa não sai, não ha-
verá cobrança de multas. 
     O interessante é que todo 
produtor se conscientize e co-
mece já o trabalho, não só do 
cadastro (CAR), como o de res-
tauração de áreas degradadas 
da propriedade, seja aquelas 
consideradas APPs ou de Re-
serva legal. É sempre bom 
lembrar que o produtor não 
deve dispensar a ajuda técnica 
de um profissional habilitado 
para indicar o que e como de-
ve ser feito o trabalho. 

PROJETO CONTRIBUI 
COM O CAR EM MS 
O projeto GeoMS é um Sis-
tema de Informação Georre-
ferenciada para monitorar o 

O CADASTRO AMBIENTAL RURAL É UM DOCUMENTO PÚBLICO, ELETRÔNICO E OBRIGATÓRIO; COM ELE, O PROPRIETÁRIO FICA REGULARIZADO JUNTO AOS ÓRGÃOS AMBIENTAIS  

eletrônico, obrigatório, que 
deve ser feito junto ao órgão 
ambiental estadual ou muni-
cipal competente. Ele é gra-
tuito e só pode ser feito pelo 
computador. O produtor en-
tra na página do CAR (http://
www.car.gov.br/#/), baixa o 
programa, preenche os dados 
pessoais e da propriedade, co-
mo localização, áreas de Pre-
servação Permanente (APP), 
áreas de Reserva legal (Rl) e 
áreas de Uso Restrito (AUR), 
e o próprio sistema fornece as 
imagens de satélite do imóvel 
rural. 
    É considerada propriedade 
rural aquelas destinadas à ex-
ploração agrícola, pecuária, 
extrativa vegetal, florestal ou 

divulgação



espaço rural e facilitar a regu-
larização e o licenciamento 
ambiental. Ele foi criado pela 
Embrapa, em parceria com ou-
tras instituições. Entres outros 
especialistas, Rodiney Mauro 
e Marta Pereira participam do 
projeto desde sua criação e 
integram o Sistema Interativo 
de Suporte ao Licenciamento 
Ambiental (Sisla), juntamente 
ao Sistema Imasul de registros 
e informações estratégicas do 
meio ambiente – Siriema, e, 
hoje, participam do Sistema 
Nacional. 
    O Sisla é usado para desen-
volver o sistema e é utilizado 
por gestores, fiscais ambientais, 
empreendedores e consultores, 
via WEB (http://sisla.imasul.
ms.gov.br). Com o seu uso, a tra-
mitação dos processos de licen-
ciamento ambiental tornou-se 
mais rápida e segura. 

TÉCNICAS SIMPLES
 RECUPERAM ÁREAS 
DEGRADADAS
O pesquisador Rodiney Mauro 
cita três técnicas que podem 
ser utilizadas pelo produtor, 
para recuperar áreas nativas 
que se degradaram pelo tempo 
de uso ou mesmo por prá-
ticas agrícolas inade-
quadas. 
    A primeira é, 
simplesmente, 
vedar a área, 
para que ocor-
ra a regenera-
ção natural de 
plantas nativas. 
A segunda é a 
reconstituição do 
horizonte A – aporte 
de solo em cima da camada ro-
chosa. E a terceira é a vedação 
da área e o plantio de mudas. 
A técnica mais barata é a pri-

5segunda-feira, 26 de maio de 2014      Correio rural

Produtor precisa registrar a sua propriedade no CAR

Áreas degradadas poderão ser recuperadas, e pesquisador da embrapa orienta sobre três técnicas
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FAZER
o Cadastro Ambiental 

Rural é uma obrigação 

de todos os proprietários 

de áreas rurais. 

Regularizados, não terão 

problemas, por exemplo, 

para obter crédito

divulgação

meira. A segunda técnica que 
não custa muito é a tercei-

ra, onde a área é ve-
dada e é feito um 

plantio de mu-
das nativas. A 
que onera um 
pouco o bolso 
é a segunda 
técnica, po-

rém, é a que 
recupera mais 

rápido. 

EMBRAPA FEZ O DEVER  
DE CASA
As três técnicas foram utiliza-
das para recuperar áreas da 

Embrapa Gado de Corte que 
sofreram desgastes pelo tem-
po de utilização. Após cinco 
anos, a paisagem é outra, áre-
as totalmente recuperadas, 
constatadas no local e pelas 
fotos de satélite.
    Na Fazenda Modelo, nas-
centes em área de Cerrado 
estão preservadas, fruto do 
trabalho de empregados co-
mo o pesquisador Rodiney 
e o assistente Celso Souza 
Martins. A área foi cercada, o 
acesso de animais foi limita-
do, as nascentes foram isola-
das e, ao redor, foram planta-
das espécies nativas.     

    “Com o tempo, cuidamos o 
crescimento das mudas, con-
trolamos o ataque de formigas 
e acompanhamos a rebrota 
natural das sementes existen-
tes no solo”, relata o assisten-
te, consciente da importância 
de se preservar o ambiente pa-
ra as gerações futuras. 
     A fazenda da sede da Em-
brapa de Campo Grande, com 
mais de três mil hectares, é 
utilizada para realização de 
pesquisas com gado, e é na-
tural que algumas áreas, após 
muitos anos de uso, apresen-
tassem pontos de degradação. 
Duas nascentes apresentavam 

água no período da chuva, e o 
solo estava compactado com 
o pisoteio dos animais.
As áreas foram vedadas com 
cercas a 50 metros a partir 
da margem das nascentes; 
plantaram-se mudas nativas, 
e a depredação por pessoas 
estranhas também foi contro-
lada. O cenário hoje mudou, a 
vegetação nativa foi recupera-
da, e as nascentes estão com 
água o ano todo. 
    A recuperação das áreas de 
cascalheiras – local compos-
to por pedras britas ou restos 
de rochas que são retirados 
para utilização de pavimen-
tação – deu um pouco mais 
de trabalho, mas compensou. 
Rodiney Mauro explica que, 
durante três décadas, a área 
foi utilizada para a retirada de 
cascalhos usados em substra-
tos de estradas. O que se via 
nas fotos de satélite era uma 
área descoberta de vegetação. 
“A melhor forma de recuperar 
a área, em torno de 15 hecta-
res, foi aportar solo de outros 
locais”, afirma o pesquisador 
Rodiney. Vários caminhões 
de aterro como solos da ca-
mada superficial e ricos em 
sementes e minerais foram 
colocados na área, bem como 
o plantio de mudas nativa.
     Em quatro anos, o que se 
vê é a recuperação plena da 
área, o gado pastoreia no local 
de vez em quando, e as visitas 
são controladas. Segundo Ro-
diney, recuperar áreas de cas-
calheiras não é tão simples, 
mas é totalmente possível, 
e o custo, que não é tão alto, 
vale a pena. “O produtor é um 
grande aliado na conservação 
da vegetação nativa, o que lhe 
garante a sustentabilidade da 
propriedade” ressalta. 


