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Resumo:
O presente trabalho aborda uma das principais ferramentas constituída pelo poder publico estabelecido
pela legislação (Lei n°.12.651/2012) o Cadastro Ambiental Rural (CAR). Desta forma, o principal
objetivo da pesquisa é apresentar um estudo de caso com os principais benefícios e desvantagens da
implantação do CAR, na visão dos proprietários e posseiros de imóveis rurais do município de
Ipiranga- Paraná .O cadastro consiste em um instrumento de registro gratuito eletrônico de
abrangência nacional, obrigatório para todos os donos ou posseiros de áreas rurais. Busca integrar as
informações ambientais desses imóveis de modo a possibilitar o controle, monitoramento,
planejamento ambiental e econômico. A metodologia empregada para o desenvolvimento da pesquisa
consistiu de forma descritiva baseando-se em dois principais momentos, sendo o primeiro o
levantamento e a revisão do material bibliográfico apresentado e discutido pelo poder publico sobre o
CAR, em segundo momento o desenvolvimento de entrevistas não estruturadas com os proprietários e
posseiros rurais. Os resultados obtidos foram as principais vantagens e desvantagens apresentadas
pelos proprietarios e posseiros de até 4 módulos fiscais, sobre o cadastro. Dentre as vantagens estão, o
acesso ao crédito agrícola, a regularização das áreas de APPs e RL perante o orgão fiscalizador, o
planejamento do imóvel rural e a qualidade na preservação do Meio Ambiente. Ja as desvantagens
apresentadas e mais citadas pelos entrevistados foram a falta de maiores esclarecimentos e informação
oferecida aos pequenos produtores, falta de acessibilidade e treinamento dos recursos para o
cadastramento e principalmente a demora na analise feita pelo órgão competente, nos registros ja
efetuados.
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Rural Environmental Registry: a case study in Ipiranga-Parana
municipio
Abstract
This paper addresses one of the main tools made by the public power established by law (Law No.
.12.651 / 2012) Rural Environmental Registry (CAR). Thus, the main objective of the research is to
present a case study with the main benefits and disadvantages of implementation of the CAR, in the

view of the owners and leaseholders of rural properties in the municipality of Ipiranga- Paraná .The
registration consists of a free registration tool electronic nationwide, mandatory for all owners or
leaseholders of rural areas. Seeks to integrate environmental information of these properties to enable
the control, monitoring, environmental and economic planning. The methodology for the development
of research was descriptively based on two main stages, the first survey and review of the
bibliographic material presented and discussed by the public power in the CAR, second time the
development of unstructured interviews with the owners and rural squatters. The results were the main
advantages and disadvantages presented by owners and leaseholders of up to four fiscal modules, on
the order. Among the advantages are, access to agricultural credit, the regularization of the areas of
APPs and RL before the supervisory organ, the rural property planning and the quality of preservation
of the environment. Ja disadvantages presented and most cited by respondents were lack of further
clarification and information offered to small producers, lack of accessibility and training resources for
the registration and especially the delay in the analysis made by the competent organ, the records
already made.
Key-words: Rural Environmental Registry, landowner, environmental regulation.

1 Introdução
Sendo atualmente uma das principais discussões relacionadas à regularização ambiental, o
qual foi constituído pelo Novo Código Florestal aprovado em 25 de maio de 2012, o Cadastro
Ambiental Rural (CAR), surge como uma importante ferramenta de controle ambiental,
utilizada pelo poder público para acondicionar o uso e ocupação do solo nas áreas rurais.
CAR é um cadastro que conterá informações ambientais das propriedades e posses rurais,
onde o produtor irá declarar principalmente as Areas de Preservação Permanentes (APPs) e à
Reserva Legal (RL). As principais alterações submetidas pelo Código foram, sobretudo, nos
artigos que abordam justamente as questões para as APPs e a RL, alem da Regularização das
Propriedades e suas Penalidades. O cadastro é obrigatorio para todos os imoveis rurais e é
vista como a principal ferramenta do poder público no âmbito da regularização ambiental
proposta pelo Novo Código Florestal. Mesmo para os proprietarios rurais que já possuam a
RL averbada em matrícula, deverão ser registrados.
O principal objetivo deste trabalho é descrever as principais vantagens e desvantagens
apresentadas pelos proprietários e posseiros de terras rurais em relação ao CAR, para os
casos de propriedades rurais até 4 módulos fiscais consideradas pequenas propriedades.
Visando observar como tal instrumento de regularização ambiental vem sendo absorvida e
aceita por eles.
É de extrema importância compreender um pouco da opinião destas pessoas, pois além de
contribuir para o desenvolvimento correto do procedimento de cadastramento de suas
propriedades, gera discussão a respeito de propostas de melhorias necessárias e ate mesmo
possíveis modificações na efetivação do mesmo.
Portanto, as propriedades rurais ou posse rural familiar segundo a legislação (Lei de nº
12.651, de 25 de maio de 2012) é aquela explorada mediante o trabalho pessoal do agricultor
familiar e empreendedor familiar rural, incluindo os assentamentos e projetos de reforma
agrária, e que atenda ao disposto no Art.3°da (Lei n°11.326 de 24 de Julho de 2006).
O CAR torna-se um programa de fiscalização das propriedades rurais, um meio encontrado
pelos órgãos e politicas publicas para facilitar o controle ambiental dessas áreas, visto que em
outros tempos tal ação era muito pouco realizada, principalmente pela falta e dificuldade na
obtenção de informações da verdadeira situação apresentada por estas áreas. Realidade esta
que hoje será totalmente inversa a partir do cadastramento ambiental rural.

2 Cadastro Ambiental Rural
Com objetivo de promover a identificação e a integração das informações ambientais das
propriedades e posses rurais, o CAR foi onstituído pela legislação (Lei n°12.651/2012) que
dispõe sobre a proteção da vegetação nativa e que altera as Leis nos 6.938, de 31 de agosto de
1981, 9.393, de 19 de dezembro de 1996, e 11.428, de 22 de dezembro de 2006 e que revoga
as Leis nos 4.771, de 15 de setembro de 1965, e 7.754, de 14 de abril de 1989, e a Medida
Provisória no 2.166-67, de 24 de agosto de 2001 além de dá outras providências.
O Novo Código Florestal brasileiro, aprovado de fato em 25 de Maio de 2012, considerado
um dos assuntos que mais repercutiu anteriormente a sua efetivação, no âmbito do Sistema
Nacional de Informação sobre Meio Ambiente – SINIMA regulamentado pelo Decreto nº
7.830, de 17 de outubro de 2012, que criou o Sistema de Cadastro Ambiental Rural – SICAR.
Visa, sobretudo, a integração das informações e conta com algumas mudanças significativas
na sua estrutura, sendo a principal à adoção de novos instrumentos de regulação ambiental
como: o CAR e o Programa de Regularização Ambiental (PRA). Tais instrumentos visam
promover o monitoramento, a fiscalização, a diminuição do desmatamento e principalmente a
regularização ambiental, além da melhoria no planejamento de questões ambientais.
Onde, o PRA prevê que o proprietário poderá se adequar com a legislação vigente, não
podendo alterar nenhuma informações apresentada em seu cadastro, após a inserção e geração
do relatório do imóvel de acordo com o programa. Já o CAR é definido segundo o Art.29 da
Lei 12.651/12 como:
(...) registro público eletrônico de âmbito nacional, obrigatório para todos os imóveis
rurais, com a finalidade de integrar as informações ambientais das propriedades e
posses rurais, compondo base de dados para controle, monitoramento, planejamento
ambiental e econômico e combate ao desmatamento. (SICAR, 2014).

O Instituto Ambiental do Paraná (IAP) o define como “um cadastro que contem informações
ambientais das propriedades e posses rurais, em que o produtor declara as suas ares de
preservação permanente, as ares de uso restrito e reserva legal”(INSTITUTO AMBIENTAL
DO PARANÁ, 2014). Registro que deverá ser realizado por todos os proprietários rurais
sejam eles pequenos, médios e grandes posseiros, públicos ou privados, ou mesmo
pertencentes a povos e comunidades tradicionais que façam uso coletivo de seu território.
Mesmo proprietário de imóveis que já possuem Reserva Legal averbado (SISLEG) deveram
se cadastrar.
Segundo o Novo Código Florestal sua inscrição deve ser feita seguindo os prazos definidos
por Lei, tendo 1 ano contando desde sua implantação sendo prorrogável por igual período por
ato do Chefe do Poder Executivo (art. 6, § 2º do Dec. 7.803/12).
Um ato do Ministro do Meio Ambiente fixou a data de inicio de sua operacionalização para
07 de maio de 2014 no caso do Estado do Paraná, sendo seu registro obrigatório por
determinação do poder publico, no qual ficou considerado implantado e detalhará as
informações e os documentos necessários para inscrição no mesmo, ouvidos os ministros da
Agricultura, Pecuária e Abastecimento e Desenvolvimento Agrário. Cumpre observar que as
informações constantes no CAR serão atualizadas periodicamente ou sempre que houver
alteração de natureza dominial ou possessória (art. 6º, § 3º do Dec. 7.803/12), ou quando
sofrer qualquer alteração em relação a sua reserva legal, podendo ser penalizado com sanções
legais como infração ambiental ou civil em casos de não comprimento da lei. Nestes casos
deve-se acessar o mesmo aplicativo utilizado para a inscrição, seguindo as instruções
disponibilizadas pelo programa.

Tal cadastro é caracterizado como sendo uma espécie de carteira de identidade ambiental que
todos os imóveis rurais precisaram obter. Contudo não é considerado um documento de
comprovação fundiária e sim uma comprovação da real situação do imóvel rural, utilizado
principalmente para fiscalização e controle ambiental. No caso do PRA só poderá fazer parte
desse programa o produtor que estiver escrito no CAR. Tal auxilia os proprietários e posseiros
rurais a desenvolverem ações com o objetivo de regularizar suas APPs e RL.
Apesar de significativas discussões geradas em relação a certas reformulações na estrutura da
nova legislação em relação ao antigo Código Florestal, a preservação do meio ambiente
continua sendo responsabilidade e, portanto obrigação do proprietário, mediante o
custeamento dos espaços protegidos de sua propriedade ou posse, sendo elas áreas destinadas
à Reserva Legal e também as faixas de terras cobertas ou não por vegetação que se
apresentam como principal fonte de preservação dos recursos hídricos, enfim da
biodiversidade como um todo, tais considerada áreas de preservação permanente, também
descritas segundo a legislação (Lei n°12.651/12) como :
Areas protegidas, cobertas ou não por vegetação nativa, com a função ambiental de
preservar os recursos hídricos, a paisagem, a estabilidade geológica e a
biodiversidade, facilitar o fluxo gênico de fauna e flora, proteger o solo e assegurar o
bem-estar das populações humanas. (Código Florestal Brasileiro, Lei n° 12.651/12,
2012).

Concedido a permissão de uso restrito dessas áreas somente para as que se caracterizam como
locais de culturas temporárias e sazonais em terra de vazante de propriedades familiares e sem
novos desmatamentos; ocupações existentes em 22 julho de 2008 em apicuns e salgados;
atividades florestais, culturas de espécies lenhosas, perenes ou de ciclo longo em áreas de
encostas com declividade superior a 45º, além das bordas dos tabuleiros ou chapadas e topo
de morros; atividades agrossilvipastoris de ecoturismo e turismo rural existentes em 22 julho
de 2008 são alguns casos dados como exemplo. Enfim são áreas que precisam ser preservadas
e conservadas para garantir a qualidade ambiental da flora e fauna, e principalmente dos
recursos hídricos. Já em relação as áreas de Reserva Legal é constituída e conceituada como:
a “área localizada no interior de uma propriedade ou posse rural, (...) com a função
de assegurar o uso econômico de modo sustentável dos recursos naturais do imóvel
rural, auxiliar a conservação e a reabilitação dos processos ecológicos e promover a
conservação da biodiversidade, bem como o abrigo e a proteção de fauna silvestre e
da flora nativa.”(Código Florestal Brasileiro Lei n° 12.651/2012)

Assim às ares de Reserva Legal se caracterizam como uma área de vegetação nativa dentro de
uma propriedade rural que deveria ser preservada, sem desmatamento, porem uma realidade
pouco respeitada.
Segundo parâmetros vigentes na legislação, incluindo as resoluções do CONAMA (Conselho
Nacional do Meio Ambiente) inseridas a partir de 2002, todo imóvel deve manter um
percentual mínimo de cobertura vegetal nativa, podendo variar de acordo com região ou
bioma, onde as áreas correspondentes à Reserva Legal deve ser de, no mínimo: 80% da
propriedade rural localizada em área de floresta localizada na Amazônia legal; 35% nas
propriedades em área de cerrado; 20% do imóvel localizada em áreas de campos gerais. Em
outras regiões do país para propriedades em área de floresta ou outras formas de vegetação
nativa 20% do imóvel.
Conforme descreve Abiove (2012) a reserva legal segue a mesma lógica da MP 2166 de 2001,
onde demostra que é obrigação do proprietário a preservação de 20% a 80% de sua vegetação
nativa, presente segundo sua localização e o bioma.
Algumas das principais inovações relevantes citadas pela Abiove (2012) com relação às
alterações e agregações ao Novo Código Florestal são: possibilidade de contabilizar as Áreas

de Preservação Permanente para complementar o percentual da reserva legal exigido por lei; a
área de preservação permanente a ser computada deverá estar conservada; a reserva legal
continua sendo passível de exploração mediante manejo sustentável; a mesma se incluída no
CAR não precisará mais de averbação em Cartório de Registro de Imóveis.
Já para as Áreas de Preservação Permanente explica que as circunstâncias ficam ainda mais
claras: necessidade na medição das faixas marginais, estas deixando de ser a partir do nível
mais alto da faixa marginal; os lagos e lagoas naturais passaram a ser definidos por lei; as
encostas com declividade entre 25° e 45° poderão manter as atividades atualmente existentes,
bem como a infraestrutura instalada. Portanto, fica constituída de acordo com Novo Código
Florestal (Lei n° 12.651/12) limites de uso das áreas dos imóveis rurais para que se mantenha
o equilíbrio entre as dimensões ambiental e econômica principalmente. A lei refere-se à
proteção e preservação de nossas florestas, matas ciliares, etc.
2.1 Vantagens e desvantagens da implantação do CAR
O requerimento de inscrição do CAR surge como uma ferramenta rápida e eficaz segundo o
poder publico, viável para o controle, identificação e preservação do meio ambiente para as
áreas rurais.
Desta forma, algumas das principais vantagens aos que se inscreverem e se adequarem a esse
sistema são: o planejamento e adequação do imóvel perante órgãos públicos legisladores;
comprovação de regularidade ambiental; segurança jurídica para os produtores rurais; acesso
ao Programa de regularização Ambiental (PRA); comercialização de Cotas de Reserva
Ambiental (CRA); isenção de impostos para insumos e equipamentos; suspensão para certas
sanções administrativas, além de maior competitividade no mercado e especialmente acesso
ao credito agrícola entre outras linhas de financiamento. Porem, alguns desses benefícios
como a regularização ambiental, o acesso ao PRA e o credito agrícola só estarão disponíveis a
partir da comprovação e condição ativa do CAR. Assim, a efetivação do mesmo é realizado
após analise feita pelo órgão competente de acordo com a legislação (Lei n° 12.651/2012)
este necessitará comprovar que o imóvel não apresenta passivos ambientais quanto a áreas de
RL, Preservação Permanente e Áreas de Uso Restrito; e quanto à apresentação de passivo
ambiental em casos em que o proprietário ou posseiro tenha firmado compromisso de
recuperação de danos causados a mesma.
Quando do descumprimento destas medidas o cadastro poderá ficar pendente ou mesmo ser
cancelado. Nos casos de não cadastramento do imóvel o possuidor poderá receber restrições
de direitos em procedimentos como: desmembramentos e unificações do imóvel rural,
transferência, doação, e problemas em vendas futuras, além do não recebimento de créditos
cedidos. Tais vantagens e desvantagens podem ser descritas em informativos, cartilhas e
panfletos disponibilizados e distribuídos a partir da gestão compartilhada de órgãos federais,
estaduais e municipais, organizações não governamentais, instituições financeiras e demais
entidades, com o intuito informar os proprietários ou posseiros rurais, com suas novas
obrigações para com a nova legislação vigente.
2.2 Regularização Ambiental
De acordo com parâmetros estabelecidos por lei toda propriedade inscrita no CAR, terá o
direito a regularização ambiental, porem o primeiro passo a ser tomado é a realização do
cadastro da propriedade no mesmo. De acordo com a legislação (Lei n° 12.651/12), o registro
da propriedade é a porta de entrada para a regularização ambiental, porem isso ocorrerá após a
analise do órgão competente. Neste caso quando o imóvel não apresentar nenhum tipo de
passivo ambiental referente à RL, APP e a Área de uso Restrito (AUR), ou quando obtenha
passivos mas que o proprietário ou possuidor se comprometa firmando um compromisso de

recuperação do dano causado. Portanto com essas medidas, o CAR do imóvel ganha a
condição de regular. Assim para que ocorra regularização ambiental dos passivos ambientais
dos imóveis rurais, é necessário que os proprietários ou possuidores de propriedades rurais
devem :
a)
b)
c)

Suspender, o mais breve possível, as atividades desenvolvidas em local onde se
localiza a Reserva Legal desmatada irregularmente após a data de 22 de julho
de 2008 e iniciar o processo de recomposição de sua Reserva;
Recuperar as áreas de APPs , conforme estabelecido por Lei;
Optar pelas formas isoladas ou conjuntas, de regeneração e recomposição, ou
mesmo recompensação das áreas de Reserva Legal.

Em outros casos de descumprimento das ações de recuperação concordadas, o status de
situação do mesmo será de pendente ou cancelado.
Em seguindo recomenda-se que o proprietário cumpram suas obrigações quanto a adequação
em relação a obrigações como restauração de todas as suas APPs, além da instituição Reserva
Legal se necessário, segundo parâmetros do PRA.
2.3 Inscrição de imóveis rurais da agricultura familiar no CAR
O proprietário ou posseiro poderá estar desenvolvendo a inscrição do mesmo pela internet,
baixando o programa especifico para o registro, no endereço eletrônico www.car.gov.br
,disponibilizado gratuitamente pelo Sistema Nacional de Cadastro Ambiental Rural (SICAR,
2014). A Figura 1, apresenta um exemplo da estrutura atual do CAR.

Figura 1-Estrutura do CAR

Para os casos de propriedades menores que 4 módulos fiscais, são consideradas propriedades
agrossivilpastoris seu cadastramento é menos complexo que para as grandes propriedades,
onde o poder publico poderá oferecer suporte técnico para a inscrição dos imóveis que
desenvolvem ou se insiram em tais atividades, porem medida que varia de acordo com o
município. Poderá este obter também auxilio de outras pessoas como da Emater, Secretarias
de meio Ambiente, e Sindicatos rurais, os quais são os principais responsáveis por oferecer
orientação para a realização do cadastro.

Para o procedimento de cadastramento são necessários dados como identificação do
proprietário ou possuidor do imóvel; comprovação da propriedade ou posse; croqui com o
perímetro do imóvel, indicação das Áreas de Preservação Permanente e da Reserva Legal,
quando houver.
Como exposto anteriormente os produtores só terão direto a auxílios com o credito agrícola, a
contar do momento em que seu cadastro esteja de acordo com os parâmetros propostos pelos
financiadores.
Segundo o Novo Código Florestal (2012), todo o processo de cadastramento, a
responsabilidade pelas informações declaradas é inteiramente do produtor, podendo este estar
sujeito a sanções penais e administrativas, sem prejuízo de outras previstas na legislação,
quando essas informações forem total ou parcialmente falsas, enganosas ou omissas, podendo
também ser solicitados documentos comprobatórios dos dados declarados, pelo órgão
fiscalizador ambiental competente.
3 Procedimentos Metodologicos
A metodologia utilizada para o desenvolvimento da pesquisa consistiu de forma descritiva
baseando-se em dois principais momentos. Inicialmente buscou-se fazer um levantamento e
revisão de todo material bibliográfico apresentado e discutido pelo poder publico em relação
ao CAR, em seguida foi desenvolvido entrevistas não estruturadas com os proprietários e
posseiros rurais, buscando compreender a partir deles como esta sendo à aceitação desse
cadastro, quais os principais pontos negativos e positivos de sua implantação, e ate que ponto
isso influencia na sua qualidade de vida, enquanto principal foco desse cadastramento.
Houve assim uma aproximação com os entrevistados, extraindo informações gerais a partir de
conversas informais, a respeito do tema abordado. De modo complementar, foi utilizada a
técnica de amostragem aleatória (ALBUQUERQUE et al.,2010). A escolha dos informantes
também seguiu alguns critérios, sobretudo, a localização da posse ou propriedade fazer parte
da zona rural e possuir ate 4 módulos (atividades agrossilvopastoris).
Partindo da segmentação destes dois momentos será possível fazer um breve diagnóstico da
visão compreendida pelos proprietários ou posseiros rurais em relação ao registro ambiental.
4 Caracterização da area de estudo
O estudo foi realizado com proprietários e posseiros de imóveis rurais localizados no
município de Ipiranga-Paraná. O recorte geográfico deste município para o estudo deve-se ao
fato de que sua população rural apresenta-se em maior numero do que a urbana, sendo que de
um total de 14.150 habitantes, 4.889hab. apresenta-se como urbana e 9.261hab. como rural ,
segundo dados apresentados pelo Censo 2010 (IBGE,2010). Na Figura 02 apresenta-se o
mapa de localização do municipio, onde foi realizado o estudo de caso.

Figura 02 – Area de estudo, município de Ipiranga-PR.

O município de Ipiranga está localizado no território pertencente a região Centro –Sul
paranaense, ocupando uma extensa região denominada “Paraná Tradicional” cuja historia de
ocupação segundo Ipardes (2011) atravessa os grandes ciclos econômicos do ouro, do
tropeirismo, da erva-mate e da madeira. Desta forma, sua organização sempre esteve voltada a
atividades econômicas tradicionais, principalmente extensiva e extrativista.
A região foi composta principalmente pelo trafego de tropeiros o que impulsionou a
instalação de colônias principalmente de imigrante estrangeiros como (poloneses, ucranianos,
alemães e italianos). Estas, assentadas em pequenas propriedades, dedicaram-se desde logo à
extração da erva-mate e à agricultura familiar (IPARDES, 2011.p.23). Tais características nos
remontam compreender um pouco da atual estrutura apresentada por este município, podendo
ser observados ainda fortes de traços da agricultura familiar de subsistência, e a presença de
resquícios de outras culturas que foram surgindo posteriormente. Fator esse que contribuiu
para a escolha do município como recorte para a pesquisa.
5 Analise dos dados e Interpretação dos resultados
Como já descrito o CAR foi introduzido como nova alternativa inserida pelo Novo Código
Florestal Brasileiro, ao qual passou por algumas alterações em sua estrutura recentemente,
sendo algumas delas a inserção do cadastro eletrônico para realização do próprio CAR.
Durante muito tempo, diversas questões foram abordadas em relação à criação de alternativas
sustentáveis que visassem melhorias nas condições ambientais pelas quais vemos nos últimos
anos, principalmente no que se refere a utilização dos recursos naturais e os impactos gerados
ao meio ambiente. Contudo, não basta apenas concluir novas propostas e pô-las em pratica, é
necessário e indispensável avaliar sua significância perante a sociedade. Partindo de tal
pressuposto a criação do requerimento do cadastro ambiental gerou e vem gerando muita
dúvida em relação ao seu cadastramento.
Foram realizadas entrevistas com 12 proprietários de imóveis rurais. Tais entrevistados foram
escolhidos seguindo alguns criterios como: localização da propriedade na zona rural;
tamanho do imóvel, ou seja, classificado como pequena propriedade rural (até 4 modulos
fiscais); propriedade ou posse estar localizada no municipio de Ipiranga-PR, municipio
utilizado como recorte geográfico para o estudo de caso.

O questionário de entrevista foi elaborado permitindo um contato aberto com os proprietários
ou posseiros, o que lhes permitiu expor suas opiniões em relação ao CAR , como está sendo
feito o registro, se estão tendo alguma ajuda extra, quais as vantagens e desvantagens do
registro, e principalmente porque é importante estar se cadastrando no mesmo, dentre outros
questionamentos.
Assim de acordo com as respostas obtidas nota-se que há muita dificuldade em compreender
de fato qual é a real importância do cadastramento do seu imóvel, sendo disponibilizada a eles
muita informação, mas poucas respostas.
Segundo relatos à falta de treinamentos aos mentores e funcionários dos órgãos públicos, por
exemplo, sindicatos rurais de menor porte, Emater, entre outros estabelecimentos de apoio ao
produtor rural. Pelo menos 6 proprietários dos 12 entrevistados citam que acham o
cadastramento uma exigência totalmente desnecessária e que apenas os trará gastos e ficará
parado no órgão publico competente a ser analisado, não lhes fazendo diferença alguma em
relação a situação atual à qual se encontram, ou seja, segundo eles sempre prejudicados.
Porem alegam que é algo muito importante para a preservação e melhoria da qualidade
ambiental.
Outro ponto importante exposto por eles aborda a dificuldade do acesso ao programa mesmo
este sendo gratuito, pois como a maioria deles reside em áreas afastadas do perímetro urbano
ainda não possuem acesso direto à internet, o que torna o acesso mais demorado mesmo o
cadastro podendo ser realizado de forma off-line.
Conforme disposto na legislação (Lei 12.651/12) a averbação da RL junto a matricula
imobiliária em cartório torna-se facultativa, a partir do momento em que o CAR entrou em
vigor. Entretanto outra resistência enfrentada pelos proprietários e possuidores de imóveis
rurais, mesmo após a publicação da IN 2/2014 os cartórios de registro de imóveis continuam a
exigir a averbação em matricula mesmo com a apresentação do registro no Cadastro
Ambiental Rural impedindo o procedimento de desmembramentos e unificações, vendas e
trâmites imobiliários. Outras questões tratadas também apontam para respostas que ainda
precisam ser explicitas no que se refere a áreas que ainda não possuem o georreferenciamento
do imóvel, e quanto tempo levará aproximadamente para que o proprietário obtenha uma
concretização final sobre a verdadeira situação em que seu imóvel se encontra perante os
órgãos ambientais competentes.
Ate o momento abordamos apenas às desvantagens apresentadas pelos entrevistados, contudo
não podemos deixar de lado que apesar do CAR apresentar muita controvérsia, também
apresenta suas vantagens e as principais citadas pelos proprietários estão relacionadas ao
credito financeiro que poderão obter futuramente com esse cadastramento, a regularização
ambiental de suas terras perante os órgãos ambientais competentes o que lhes facilitará a
obtenção de outros tipos de licenciamentos florestais, podendo gerar maior rentabilidade
econômica, além da possibilidade de melhoria e preservação na qualidade de permanência no
campo e do meio ambiente.
6 Conclusão
Conforme desenvolvido na pesquisa o Cadastro Ambiental Rural apresenta diversas
controvérsias em seu contexto, apresentando tanto reflexões de cunho positivo como
negativas. Ressaltando o ponto de vista dos proprietários e posseiros de imóveis rurais, ou
seja, os maiores envolvidos nessa discussão pode-se observar que há ainda muita discussão
em torno da realização e efetivação do mesmo, visto que tem surgido novas duvidas em
relação a segmentação de seu cadastramento.

É evidente que esse procedimento trará muitas vantagens no que diz respeito à regularização e
maior proteção as áreas verdes que devem ser preservadas e/ou mantida, uma ferramenta de
grande potencialização ambiental, porem com falhas em seu contexto como qualquer outro
instrumento da politica publica. Portanto é fundamental discutir ate que ponto o CAR
realmente fará a diferença na situação da qual enfrentamos na atualidade, ou seja,
consumismo acelerado, desmatamento, poluição ambiental e inúmero outros fatores, um
problema que esta cada vez mais distante de uma solução, enquanto atitudes pequenas ainda
fazerem parte de nossa sociedade.
Enfim em todo o desenvolvimento desse cadastramento nota-se “que no final das contas
muito pouco fará a diferença”, segundo citado por alguns proprietários, visto que tal registro
pode demorar anos para ser de fato concluído, ou seja, analisado e julgado pelo órgão
ambiental competente. Desta forma fica claro que não basta somente a implantação de novas
ferramentas publicas, mas sim o melhoramento e qualidade das que já fazem parte de nossa
legislação vigente, o dever não é apenas dos proprietários ou posseiros de imóveis rurais, mas
sim também do poder publico repensar suas propostas de melhoria e eficiência em suas
medidas adotadas. Assim é de extrema importância o desenvolvimento de um trabalho que
vise tanto a qualidade e bem estar da população como do meio ambiente como todo.
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