
Alessandra Panizi

Consultora Jurídica Ambiental do Portal Agronews

CAR

Agronegócio

e 

sustentabilidade diante das 

questões ambientais

Parte 03



CAR 
CADASTRO AMBIENTAL DA 
PROPRIEDADE RURAL
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Sistema eletrônico de âmbito estadual, com base de dados integrada ao Sistema
Nacional de Cadastro Ambiental Rural SICAR destinado a inscrição, consulta,
acompanhamento e gerenciamento da situação ambiental dos imóveis rurais;

CAR
Cadastro Ambiental 

Rural

PRA
Programa de 

Regularização Ambiental



SI
M

C
A

R

CAR

Tem natureza declaratória e caráter permanente;

Retratar a situação ambiental do imovel;

Não autoriza o exercício de: queima controlada, desmatamento e/ou
exploração florestal;

Pré requisito à regularização ambiental do imovel rural e outras atividades –
pecuária, agricultura, usina de álcool;

Supressão de vegetação: condicionado
à validação do CAR

Deverá ser atualizado quando houver
alteração na situação física, cadastrl,
especial e legal, tais como:
desmembramento, ou realocação de
Reserva Legal.

EXCEÇÕES:

- Áreas adquiridas ou desapropriadas
com o objetivo de:

rodovias, ferrovias, exploração de
potencial de energia hidraulica;
Substações, linhas de
transmissão,distribuição de energia.
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a) quando concluída a inscrição no CAR;
b) durante o prazo da notificação emitida pela SEMA para complementação 
ou correção de inconsistências identificadas durante a análise do CAR;
c) durante a validação e regularização dos passivos existentes nas áreas de 
reserva legal, preservação permanente e uso restrito.

SUSPENSO

a) quando não atendida a notificação emitida pela SEMA no prazo 
estabelecido;
b) quando descumprido o termo de compromisso;
c) quando constatada a ocorrência de nova infração ambiental após a 
validação do CAR; e
d) quando indeferido o CAR.

CANCELADO

a) por decisão judicial;
b) quando constatada a inexistência física da propriedade ou posse rural, no 
local identificado na planta e memorial descritivo apresentado no ato de 
inscrição no SIMCAR.
c) quando houver a inscrição de imóvel rural já cadastrado na base de dados 
do SIMCAR.



CAR VALIDADO

Validado Sem Passivo

Quando tiver sido aprovado o quadro de áreas da 
propriedade ou posse rural, efetivado o registro da 

reserva legal no SIMCAR, sem identificação de 
passivo de reserva legal e área de preservação 

permanente

Validado Em Regularização

Quando estiverem firmados os Termos de 
Compromisso para regularização do passivo de 

reserva legal e área de preservação permanente e, 
enquanto estiverem sendo cumpridos e 

monitorados os Termos de Compromissos firmados

Decreto Estadual 1031/2017 - Art. 18, § 1º: Após a 
análise técnica das informações declaradas no ato de 
inscrição da propriedade ou posse rural no SIMCAR, o 
CAR ativo apresentará as seguintes descrições: (Nova 

redação dada pelo Dec. 1.199/21)

http://app1.sefaz.mt.gov.br/Sistema/legislacao/legislacaotribut.nsf/7c7b6a9347c50f55032569140065ebbf/23f89bc09407e8fd042587aa00544ac7?OpenDocument#_s8h2k6ki5ah7i0jno40oisc9p74m20h2540oj08248kg48haq8l6k4_
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ÁREA CONSOLIDADA



CONCEITOS RELEVANTES

Pousio

prática de interrupção 
temporária de atividades 

ou usos agrícolas, 
pecuários ou 

silviculturais, por no 
máximo 5 (cinco) anos, 

para possibilitar a 
recuperação da 

capacidade de uso ou da 
estrutura física do solo;

Área Alterada

área que após o impacto 
natural ou antrópico 

ainda mantém 
capacidade de 

regeneração natural, que 
pode ser diferente da sua 

condição original;

Área em 
Regeneração

reas que sofreram ação 
antrópica e que estão que 

estejam com vegetação 
nativa em estado de 

regeneração ininterrupta, 
sem atividade para uso 
alternativo do solo há 

mais de 5 (cinco) 
anos; (Nova redação 

dada pelo Dec. 1.199/21)

Área Regenerada

áreas de vegetação nativa 
em processo de 

regeneração ininterrupta 
por mais de 10 anos, 

identificada por imagem 
de satélite. (Nova 

redação dada pelo 
Dec. 245/19)

Área de Uso 
Antropizado do Solo 

(AUAS)

caracterizada pelas áreas 
de uso antropizado do 

solo, áreas degradadas e 
áreas alteradas, com ou 

sem autorização do órgão 
ambiental. (Nova redação 
dada pelo Dec. 1.199/21)

Código Florestal Dec. Est. 1031/2018 (com alt)

ÁREA 
CONSOLIDADA

http://app1.sefaz.mt.gov.br/Sistema/legislacao/legislacaotribut.nsf/7c7b6a9347c50f55032569140065ebbf/23f89bc09407e8fd042587aa00544ac7?OpenDocument#_s8h2k6ki5ah7i0jno40oisc9p74m20h2540oj08248kg48haq8l6k4_
http://app1.sefaz.mt.gov.br/Sistema/legislacao/legislacaotribut.nsf/7c7b6a9347c50f55032569140065ebbf/d39dae0b760cca2484258474004a816a?OpenDocument#_s8h2k6ki5ah7i0jl740p38d9c4124a81h68g48h90ad2l8had8994u_


Ano 
2000

Ano 
2008

Anos
Ano 
2012

Anos

ÁREA CONSOLIDADA

Publicação do 
Código Florestal

22. 07. 08 
Marco Temporal

50% Floresta
20% Cerrado

80% Floresta
35% Cerrado

Instituição da 
ÁREA CONSOLIDADA



ÁREA 
CONSOLIDADA 

PELO MT

Decreto Estadual 
n. 1301 de 2017, 

art. 2º

VI - Área degradada: área que se encontra alterada em 
função de impacto antrópico, sem capacidade de 

regeneração natural; 

V - Área alterada: área que após o impacto natural ou 
antrópico ainda mantém capacidade de regeneração 

natural, que pode ser diferente da sua condição original; 
(DIFERENTE DA FEDERAL) 

Seção VIII - Da Análise das Áreas Consolidadas

Art. 48. Para a validação das áreas consolidadas
apresentadas na inscrição do CAR será avaliado se as
mesmas foram antropizadas antes de 22 de julho de
2008 e se continuam sendo utilizadas, ressalvado o
regime de pousio.

Parágrafo único. Não será considerada área consolidada
aquela que tenha sofrido apenas degradação florestal
por queimada ou exploração florestal eventual,
conforme classificação utilizada pelo Instituto Nacional de
Pesquisas Espaciais - INPE.



União

Área degradada  - impacto 
antrópico; sem 
regeneração

Área alterada:

Impacto; com possibilidade 
de regeneração

Área Conslidada

Área degradada + Área 
Alterada

Estado

Área degradada  - impacto 
antrópico; sem 
regeneração

Área Alterada

área que após o impacto natural ou 
antrópico ainda mantém capacidade de 

regeneração natural, que pode ser diferente 
da sua condição original

Área Consolidada
Antropizada

se continuam sendo utilizadas

Não são consideradas consolidadas as áreas 
quem que a degradação florestal ocorreu por 
queimada ou exploração florestal eventual.



EFEITOS DA ÁREA CONSOLIDADA

• Continuidade do uso;

• Desnecessidade de reparação in situ

• Uso legalizado;

• Ineficácia de Termos de Embargos – Importante Discussão 
Jurídica;



ÁREA DE PRESERVAÇÃO 
PERMANENTE  E RESERVA LEGAL
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APP

Não existe possibilidade
de COMPENSAÇÃO, 

apenas
RECUPERAÇÃO E 
REGENERAÇÃO

Exceto quando for 
ativ. De Utilidade 

Pública ou Interesse 
Social, ex. Ponte.

APP 
CONSOLIDADA 

Código Florestal -
Art. 61-A. Nas Áreas 

de Preservação 
Permanente, é 

autorizada, 
exclusivamente, a 
continuidade das 

atividades 
agrossilvipastoris, de 

ecoturismo e de 
turismo rural em 

áreas rurais 
consolidadas até 22 
de julho de 2008.

Em regra , 

INTOCÁVEL

E 

Vedação de 
Uso

Econômico

Intervenção
(art. 3)

Utilidade
pública

Interesse social

Supressão
eventual e de 
baixo impacto

PRADA

DIGITAL

Constituído por 
informações do 

SIMCAR

Modelo Pré 
determinado, pode

haver exceção?
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RESERVA LEGAL



Tem déficit?

Se sim, como regularizar?

Obervar desmates nos anos

Como regularizar?

Modalidades: recuperar, regenerar e/ou compensar



PERCENTUAIS DE ÁREA DE RESERVA LEGAL e seus EFEITOS
ATÉ 26.05.2000

Amazônia Legal Reserva Legal 50% Convertido Compensar Reflorestar/Recuperar Total de ARL %
50% 50% 0% 0% 50%
40% 60% 10% 10% 50%

0% 100% 50% 50% 50%
RL 20% Convertido Compensar Reflor/Recup

Cerrado 20% 80% 0% 0% 20%
10% 90% 10% 10% 20%

0% 100% 20% 20% 20%
ANO 2000 a 2008

Amazônia Legal Reserva Legal 80% Convertido Compensar Reflorestar/Recuperar
80% 20% 0% 0% 80%
40% 60% 40% 40% 80%

0% 100% 80% 80% 80%
RL 35% Convertido Compensar Reflor/Recup

Cerrado 35% 65% 0% 0% 35%
20% 80% 15% 15% 35%

0% 100% 35% 35% 35%
ANO 2008 a 2017...

Amazônia Legal Reserva Legal 80% Convertido Compensar Reflorestar/Recuperar
80% 20% -- 0% 80%
30% 70% -- 50% 80%

0% 100% -- 80% 80%
RL 35% Convertido Compensar Reflor/Recup

Cerrado 35% 65% -- 0% 35%
20% 80% -- 15% 35%

0% 100% -- 35% 35%





PARECER A PGE FAZ AMÁLIA

2

§ 2º O benefício disposto no caput
deste artigo somente será concedido
ao imóvel rural que apresentar até a
data de publicação da Lei Federal n°
12.651/2012 percentual de reserva
legal inferior ao previsto no seu art.
12.

Municípios que possuem possuem área 
de reserva legal em 50% - SOMENTE 

PARA RECOMPOSIÇÃO (art. 45): 

• Alto Boa Vista
• Apiacás
• Comodoro
• Juína
• Novo Santo Antônio 
• Tangará da Serra.



ARL inferior ao previsto na lei Até 22.07.08

RL será constituída com a área
ocupada com a vegetação nativa;

Vedada novas conversões

Imóvel Rural até
4 módulos fiscais
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PROGRAMA DE REGULARIZAÇÃO 
AMBIENTAL -PRA



FORMAS DE 
REGULARIZAÇÃO

AMBIENTAL

RECOMPOSIÇÃO

Forma determinada pelo órgão
estadual - PRADA

Conclusão até 20 anos

Plantio intercalado de espécies nativas
com exóticas ou frutíferas, em sistema

agroflorestal

REGENERAÇÃO NATURAL DA 
VEGETAÇÃO

PRADA

COMPENSAÇÃO

Assinatura de TC



COMPENSAÇÃO DE 
RL

1 - Aquisição de Cota
de Reserva

Ambiental - CRA

Definido nas 
normas

2 - Arrendamento
Sob regime de 

servidão ambiental 
ou RL

3 - Doação ao
Poder Público

Área de UC

4 – Área
equivalente e 

excedente à RL 

Mesma titularidade ou 
não; vegetação nativa 

estabelecida, em 
regeneração ou 
recomposição

INSCRIÇÃO NO 
CAR

Área no mesmo 
BIOMA
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