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Carta do Presidente 

Com a promulgação da Lei 12.651/2012, o cha-
mado novo Código Florestal trouxe desafios aos Muni-
cípios brasileiros. Entre os desafios está o de conciliar 
preservação ambiental e fomento à produção agropecuária. Para isso, 
criou-se o Cadastro Ambiental Rural (CAR), cuja responsabilidade de 
prover os meios para pôr o CAR em prática é dos governos estaduais e 
federal por meio de sistemas próprios. 

Apesar disso, a Confederação ressalta que, em virtude dos bene-
fícios da regularização ambiental das propriedades rurais, os gestores 
devem acompanhar de perto a implementação do CAR. Por isso, cria-
mos esta cartilha para explicar a você, gestor, qual a importância do 
CAR para seu Município. Demonstramos também as formas pelas quais 
os Municípios podem auxiliar nos registros das propriedades, uma vez 
que conhecem de perto a realidade dos proprietários e posseiros ru-
rais. Por fim, evidenciamos a importância de os gestores conhecerem 
as áreas de preservação permanente com base nas alterações da Lei 
12651/2012, para que possam planejar melhor a expansão e o desen-
volvimento agrícola nos Municípios.  

A CNM destaca que a regularização ambiental permite que vo-
cê, gestor, tenha mais domínio da situação atual das áreas rurais e so-
bre o que ocorre em seu Município. Com isso, é possível assegurar um 
planejamento de longo prazo para estruturar a recuperação das áreas 
desmatadas e degradadas. Dessa forma, caminhamos para a promo-
ção do desenvolvimento sustentável aliado ao desenvolvimento econô-
mico da agropecuária. 

Paulo Ziulkoski 
Presidente da CNM
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1. Introdução 

A proteção do meio ambiente foi estabelecida como competência 
comum entre os Entes federados na Constituição Federal. O combate 
à poluição e a preservação das florestas, da fauna e da flora são atri-
buições igualmente exercidas entre União, Estados, Municípios e Dis-
trito Federal. 

Da mesma forma, é uma competência comum o fomento à produ-
ção agropecuária e a organização do abastecimento alimentar – ativi-
dades imprescindíveis e que impulsionam o desenvolvimento do país. 

A agricultura brasileira atingiu o Valor Bruto da Produção agrope-
cuária (VBP) de R$ 507,4 bilhões em 2015, valores gerados por apro-
ximadamente 5,2 milhões de estabelecimentos agropecuários, o que 
demonstra o importante papel do meio rural para economia municipal. 

Reconhecendo a importância e em busca da unificação da prote-
ção do meio ambiente e a produção agropecuária, a Lei 12.651/2012 criou 
o Cadastro Ambiental Rural (CAR), obrigatório a todos os imóveis rurais. 

O Cadastro é um registro eletrônico de imóveis rurais que tem por 
finalidade integrar as informações ambientais referentes à situação das 
Áreas de Preservação Permanente (APP), das áreas de Reserva Legal, 
das florestas e dos remanescentes de vegetação nativa, das Áreas de 
Uso Restrito e das áreas consolidadas das propriedades e posses ru-
rais do país. 

O CAR difere dos demais documentos de identificação dos imó-
veis rurais por agregar informações textuais a informações visuais (es-
paciais e georreferenciadas). 

Desta forma, o CAR atua como a identidade virtual da propriedade 
rural. Assim como uma identidade, o Cadastro contém informações bá-
sicas de seu possuidor e atua como base de quaisquer procedimentos 
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legais relativos à propriedade em questão. Essa característica visual é 
a responsável pelo seu papelchave de grande agregador na fiscaliza-
ção de impostos e implantação de políticas públicas.

Contudo, a inscrição do imóvel rural no CAR não substitui a inscri-
ção no Cadastro Nacional de Imóveis Rurais. Essa documentação é exi-
gida para o CAR como comprovação da propriedade ou posse, assim 
como a identificação do proprietário ou possuidor rural, além de planta 
e memorial descritivo. 

Assim, em vista das implicâncias do tema para o mapeamento do 
território municipal e, consequentemente, para a gestão municipal, es-
ta cartilha objetiva abordar os cuidados e procedimentos necessários 
aos gestores municipais com relação ao Cadastro Ambiental Rural, seja 
com relação ao atendimento aos proprietários rurais, seja com relação 
aos tributos que poderão sofrer influência do CAR.
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2. Legislação Federal

 
Após muitos debates, a Lei 12.651/2012,1 conhecida como Novo 

Código Florestal Brasileiro, estabelece normas gerais sobre a proteção 
da vegetação, Áreas de Preservação Permanente e as áreas mínimas de 
Reserva Legal. Além disto, especifica normas sobre a exploração das 
florestas, tais como: suprimento de matéria-prima, controle da origem 
dos produtos e o controle e prevenção dos incêndios florestais. 

Estas novas normas impactam diretamente na vida dos muníci-
pes e, por isso, devem fazer parte da agenda dos gestores, servidores 
e técnicos ambientais para que possam aplicá-las em todo o território, 
contribuindo para o desenvolvimento local sustentável.

2.1   Princípios 

A Lei 12.651/2012 tem como objetivo o desenvolvimento susten-
tável e deve atender a vários princípios, dentre os quais destacamos: 

II – reafirmação da importância da função estratégica da 
atividade agropecuária e do papel das florestas e demais 
formas de vegetação nativa na sustentabilidade, no cres-
cimento econômico, na melhoria da qualidade de vida da 
população brasileira e na presença do País nos mercados 
nacional e internacional de alimentos e bioenergia;  
III – ação governamental de proteção e uso sustentável de 
florestas, consagrando o compromisso do País com a com-

1 Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2011-2014/2012/lei/L12651compilado.htm>. Acesso 
em: 20 mar. 2016.
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patibilização e harmonização entre o uso produtivo da terra 
e a preservação da água, do solo e da vegetação;  
IV – responsabilidade comum da União, Estados, Distrito 
Federal e Municípios, em colaboração com a sociedade 
civil, na criação de políticas para a preservação e restau-
ração da vegetação nativa e de suas funções ecológicas e 
sociais nas áreas urbanas e rurais;  
VI – criação e mobilização de incentivos econômicos pa-
ra fomentar a preservação e a recuperação da vegetação 
nativa e para promover o desenvolvimento de atividades 
produtivas sustentáveis. (grifos nossos) 

Desta forma, a Confederação evidencia aos gestores que a lei 
buscou valorizar a atividade agropecuária ao mesmo tempo que intenta 
preservar as florestas e demais formas de vegetação nativa, comparti-
lhando responsabilidades entre os Entes federados e a sociedade. As-
sim, podemos afirmar também que o CAR foi estabelecido de forma a 
propiciar aos gestores locais uma ferramenta para conhecer a situação 
das propriedades rurais com relação à preservação ambiental. 

2.2   Conceitos 

Quanto um projeto de lei é elaborado, cada palavra utilizada é de 
fundamental importância; por isso, a CNM destaca alguns conceitos que 
são imprescindíveis para o conhecimento dos gestores locais. Dentre 
os que serão utilizados nesta cartilha para melhor compreensão do con-
teúdo analisado, destacamos os seguintes conceitos estabelecidos no 
art. 3o da Lei 12.651/2010. São eles:
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I – Amazônia Legal: os Estados do Acre, Pará, Amazonas, 
Roraima, Rondônia, Amapá e Mato Grosso e as regiões si-
tuadas ao norte do paralelo 13o S, dos Estados de Tocan-
tins e Goiás, e ao oeste do meridiano de 44° W, do Estado 
do Maranhão; 

II – Área de Preservação Permanente – APP: área prote-
gida, coberta ou não por vegetação nativa, com a função 
ambiental de preservar os recursos hídricos, a paisagem, 
a estabilidade geológica e a biodiversidade, facilitar o flu-
xo gênico de fauna e flora, proteger o solo e assegurar o 
bem-estar das populações humanas; 

III – Reserva Legal: área localizada no interior de uma pro-
priedade ou posse rural, delimitada nos termos do art. 12, 
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; 

IV – Área rural consolidada: área de imóvel rural com ocu-
pação antrópica preexistente a 22 de julho de 2008, com 
edificações, benfeitorias ou atividades agrossilvipastoris, 
admitida, neste último caso, a adoção do regime de pousio; 

V – Pequena propriedade ou posse rural familiar: aque-
la explorada mediante o trabalho pessoal do agricultor fa-
miliar e empreendedor familiar rural, incluindo os assen-
tamentos e projetos de reforma agrária, e que atenda ao 
disposto no art. 3o da Lei no 11.326, de 24 de julho de 2006. 
(grifos nossos)
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Neste ponto, faz-se fundamental destacar duas caraterísticas que 
definem o agricultor familiar e o empreendedor familiar rural, conforme 
o artigo citado anteriormente. A Lei 11.326/2006 considera agricultor 
familiar e empreendedor familiar rural aqueles que praticam atividades 
no meio rural, atendendo simultaneamente, a vários seguintes requisi-
tos, entre eles:

a) Não detenha, a qualquer título, área maior 
do que 4	(quatro)	módulos	fiscais; 

b) Utilize predominantemente mão de obra 
da própria família nas atividades econômi-
cas do seu estabelecimento ou empreen-
dimento.



15Cadastro Ambiental Rural
Orientações aos Municípios 

3. Cadastro ambiental rural 

3.1   Objetivos e benefícios 

Como abordado anteriormente, o Cadastro Ambiental Rural (CAR), 
é um registro público eletrônico obrigatório, gratuito, de caráter declara-
tório e em âmbito nacional para todos os imóveis rurais com a finalidade 
de integrar as informações ambientais das propriedades. 

O CAR pode contribuir para aprimorar a gestão territorial munici-
pal não somente pelas informações que traz, mas pela possibilidade de 
cruzamento de informações com outras bases de dados, fornecendo 
ao gestor público subsídios necessários para fiscalizar, tributar (ITR, IT-
BI, etc.), proteger e incentivar outras formas sustentáveis de produção. 

Nesse sentido, é importante que os gestores saibam que a inscri-
ção no CAR deve ser feita caso contrário os produtores rurais não terão 
acesso a políticas públicas, como crédito rural, linhas de financiamento 
e isenção de impostos para insumos e equipamentos a partir de maio 
de 2017.

Considerando que em dezembro de 2015 o Instituto Brasileiro de 
Geografia e Estatística (IBGE), divulgou que a agropecuária é a ativi-
dade predominante em quase 60% dos Municípios brasileiros, as pe-
nalidades impostas aos proprietários rurais que não se inscreverem no 
CAR poderão afetar o Produto Interno Bruto (PIB) dos Municípios. Nes-
se sentido, a CNM ressalta que agricultura é importante como fonte de 
renda, empregos e desenvolvimento regional para uma grande parte da 
população brasileira. Além disso, muitos Municípios têm suas atividades 
econômicas como o comércio, serviços e atividades industriais voltadas 
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para a agropecuária, o que torna necessário o acompanhamento dos 
gestores da situação do CAR. 

Os benefícios para os Municípios vão além da possibilidade de 
um melhor planejamento ambiental e econômico do uso e ocupação do 
imóvel rural. Se a propriedade tiver passivos ambientais, ou seja, áreas a 
serem recuperadas, a partir de sua inscrição no CAR, o proprietário ou 
possuidor terá até 20 anos para tal recuperação. Caso a área de Reserva 
Legal existente no imóvel exceda o mínimo exigido, o imóvel poderá ter 
acesso às Cotas de Reserva Ambiental e ser recompensado se decidir 
comercializá-las. Além do proprietário ou possuidor ter acesso aos be-
nefícios previstos nos Programas de Regularização Ambiental (PRA) e 
de Apoio e Incentivo à Preservação e Recuperação do Meio Ambiente, 
ambos definidos pela Lei 12.651/12. 

Além disso, a CNM analisa que os gestores devem conhecer quais 
são os outros benefícios do CAR. De posse dessas informações, os ges-
tores podem incentivar os proprietários e produtores rurais a se inscre-
verem no CAR. Dentre os outros benefícios para o produtor rural que ti-
ver inscrito no CAR, citamos:2 

 ¡ Possibilidade de regularização das APP e/ou Reserva Legal 
quando houver vegetação natural que tenha sido suprimida ou 
alterada até 22/7/2008 no imóvel rural, mas sem autuação por in-
fração administrativa ou crime ambiental; 

 ¡ Suspensão de sanções em função de infrações administrativas 
por supressão irregular de vegetação em áreas de APP, Reserva 
Legal e de uso restrito, cometidas até 22/7/2008; 

 ¡ Obtenção de crédito agrícola em todas as suas modalidades, 

2 Informações dos itens 3.1 e 3.2 foram extraídas do site: <http://www.car.gov.br/#/sobre>.
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com taxas de juros menores, bem como limites e prazos maiores 
que o praticado no mercado; 

 ¡ Contratação do seguro agrícola em condições melhores do que 
as praticadas no mercado; 

 ¡ Dedução das Áreas de Preservação Permanente, de Reserva 
Legal e de uso restrito na base de cálculo do Imposto sobre a 
Propriedade Territorial Rural (ITR), gerando créditos tributários;

 ¡ Linhas	de	financiamento para atender iniciativas de preservação 
voluntária de vegetação nativa, proteção de espécies da flora na-
tiva ameaçadas de extinção, manejo florestal e agroflorestal sus-
tentável realizados na propriedade ou posse rural, ou recuperação 
de áreas degradadas; e 

 ¡ Isenção de impostos para os principais insumos e equipamen-
tos, tais como fio de arame, postes de madeira tratada, bombas 
d’água, trado de perfuração do solo, dentre outros utilizados para 
os processos de recuperação e manutenção das Áreas de Preser-
vação Permanente, de Reserva Legal e de uso restrito. 

A Confederação também lista os benefícios para o município, 
tais como:

 ¡ Continuidade/melhoria nos serviços ambientais: através da pro-
teção de nascentes, da manutenção de APPs, da composição de 
Reserva Legal (com a possibilidade da formação de corredores 
ecológicos), benefícios climáticos e salvaguarda de espécies de 
animais silvestres, entre outros;

 ¡ Ordenamento rural: espera-se que com o avanço do CAR e de 
sua fiscalização, a atuação predatória de grileiros seja dificultada 
e mesmo suprimida;
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 ¡ Fiscal: o Município passa a ter mais controle na fiscalização de im-
postos como o ITR e consequentemente, aumento na arrecadação;

 ¡ Políticas públicas: por ter conhecimento mais detalhado da sua 
área rural, o gestor poderá planejar de forma melhorada políticas 
públicas para atender essa porção de seu município.

 ¡ Desenvolvimento rural: com os benefícios listados anteriormen-
te, os produtores rurais terão mais condições de prosperidade e o 
Município se beneficiará desse crescimento econômico.

3.2   Como ocorre o cadastramento? 

Primeiramente, a Confederação alerta que a obrigação em reali-
zar o cadastramento é do próprio produtor ou proprietário rural. A Lei 
12651/2012 não traz como obrigação explícita que os Municípios de-
verão ser responsáveis por fazer o cadastramento dos imóveis rurais. 
Apenas expõe que, por ter como objetivo o desenvolvimento sustentá-
vel, a Lei atenderá ao princípio da responsabilidade comum da União, 
Estados, Distrito Federal e Municípios, em colaboração com a socie-
dade civil, na criação de políticas para a preservação e restauração 
da vegetação nativa e de suas funções ecológicas e sociais nas áreas 
urbanas e rurais.

Os gestores devem saber que tanto a Lei 12.651/2012 quan-
to o Decreto 7.830/2012 aconselham os produtores e proprietários 
de imóveis rurais a fazer a inscrição no CAR preferencialmente 
junto ao órgão ambiental municipal ou estadual competente do 
Sistema Nacional do Meio Ambiente (Sisnama). 
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Isso significa que, apesar de não obrigatório, caso os gestores 
queiram realizar o cadastramento de imóveis rurais, eles poderão fa-
zê-lo utilizando os sistemas estaduais ou o da União. A Confederação 
informa que apenas seis Estados possuem sistemas próprios.

A inscrição no CAR desobriga o 
produtor rural de realizar a averbação 
da reserva legal à margem da escritura. 
Da mesma maneira, o proprietário não 
será obrigado a realizar o CAR caso o 
perímetro e a localização da reserva já 
tenham sido averbados na matrícula do 
imóvel. Porém, para que isso seja for-
malmente aceito, o proprietário deverá 
apresentar ao órgão ambiental compe-
tente a certidão de registro de imóveis 
ou termo de compromisso já firmado 
nos casos de posse.



20  Cadastro Ambiental Rural
Orientações aos Municípios 

4. Procedimentos 

Os responsáveis pelos imóveis deverão fazer o mapeamento dos 
remanescentes de vegetação nativa, das áreas de preservação perma-
nente, áreas de uso restrito, áreas consolidadas (sede do imóvel, áreas 
de produção agrícola) e de Reserva Legal, quando existir. Através de um 
aparelho de GPS, deverão também obter no mínimo um ponto de amar-
ração dentro de sua área. Caso seja possível e o proprietário rural dis-
ponha de recursos, o ideal é que cada ponto delimitador das áreas a se-
rem especificadas no interior de sua propriedade seja georreferenciado.

Em seguida o proprietário/possuidor do imóvel deve visitar o en-
dereço eletrônico do Sistema Nacional de Cadastro Ambiental (SiCAR) 
e fazer o download do Módulo de Cadastro e enviar seus dados obtidos 
no mapeamento através dele. 

Entretanto, a CNM evidencia que os gestores locais inseridos em 
Estados que possuem sistemas eletrônicos próprios não poderão fazer 
o cadastramento no site do sistema do governo federal.

Desta forma, a Confederação Nacio-
nal de Municípios alerta que os gestores 
municipais devem buscar conhecer a for-
ma como cada Estado está implementan-
do o CAR. O estado da Bahia, por exemplo, 
possui sistema próprio de cadastramento 
ambiental rural, denominado Cadastro Es-
tadual Florestal de Imóveis Rurais (Cefir), 
o que impede o registro via site do gover-
no federal.

Há ainda Estados em que os Municípios realizam apenas apoio 
ao cadastramento, como o Acre. Neste caso, apenas o Estado realiza o 
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cadastramento por meio de postos fixos e itinerantes em uma atuação 
conjunta da Secretaria de Estado de Meio Ambiente (Sema), Secretaria 
de Extensão Agroflorestal e Produção Familiar (Seaprof) e do Instituto 
de Meio Ambiente do Acre (Imac).

No Acre, o papel dos Municípios é o de realizar ações de sensibi-
lização e mobilização com os proprietários de imóveis rurais quanto ao 
cadastramento. Todos os interessados que desejam fazer a inscrição 
dos imóveis são encaminhados aos postos de atendimento do CAR do 
estado do Acre.

Já no Paraná, o cadastro pode ser realizado em diferentes locais 
devido articulação do Governo do Estado, que estabeleceu uma rede 
de parceiros (entre eles a Emater, Faep, Fetraf, Fetaep, Sindicatos Ru-
rais, Ocepar/Cooperativas, Incra) para auxiliar os produtores rurais no 
preenchimento do CAR. 

A CNM informa aos gestores que os Municípios podem aconselhar 
os agricultores que encontrarem dificuldades em realizar a sua inscrição 
no CAR a buscarem apoio de sindicatos de trabalhadores e produtores 
rurais e das empresas de assistência técnica e extensão rural na inser-
ção dos dados no sistema, a depender de cada estado. 

Para elaboração da representação gráfica com a localização e 
delimitação das áreas do imóvel rural para o CAR, o produtor rural po-
de utilizar arquivos vetorizados em formato digital, desenho do croqui 
no próprio SICAR ou planta georreferenciada. 

As empresas de assistência técnica e extensão rural, sindicatos 
de representação dos agricultores, Funai, Incra e outros podem realizar 
o auxílio aos produtores rurais em todo o território nacional.

Consta a seguir a lista de documentos solicitados para inscrição 
do CAR no SiCAR para imóveis rurais:
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Identificação	do	responsável	pelo	cadastramento	(cadastrante)	

 ¡ Identificação	do	proprietário	ou	pos-
suidor 

 ¡ Informação dos documentos com-
probatórios da propriedade ou pos-
se rural (tamanho, código SNCR, se 
houver – número da averbação da 
reserva legal) 

 ¡ Identificação	do	imóvel	rural	(nome,	
UF, Município, descrição de acesso) 

 ¡ Delimitação do perímetro do imóvel, 
das	áreas	de	remanescentes	de	ve-
getação nativa, das Áreas de Pre-
servação Permanentes e de Reserva 
Legal e das Áreas de uso restrito e 
áreas	consolidadas.

4.1   Agricultura familiar 

A inscrição no CAR de imóveis rurais de agricultura familiar, enqua-
drados na Lei 11.326/06, adotaram procedimentos simplificados. Esses 
produtores devem apresentar apenas a identificação do proprietário ou 
possuidor rural, comprovação da propriedade ou posse, simples croqui 
indicando o perímetro do imóvel, APP e Reserva Legal.
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Figura 1 – Exemplo de croqui de imóvel rural com 
áreas	delimitadas	e	seus	pontos	limítrofes

Fonte: CNM, 2016.

Os órgãos integrantes do Sistema Nacional do Meio Ambiente (Sis-
nama) deverão apoiar técnica e juridicamente os agricultores familiares 
para realização registro no CAR de suas propriedades, inclusive na cap-
tação das coordenadas geográficas de amarração do croqui apresen-
tado. Em caso, da obrigação de recomposição da reserva legal o poder 
público estadual deverá prestar apoio técnico. 

Os agricultores familiares cadastrados no CAR têm tratamento 
facilitado para emissão autorização pelo órgão ambiental competente 
para supressão de vegetação em APP e reserva legal para o desenvol-
vimento de atividades de baixo impacto ambiental e também para o li-
cenciamento ambiental de Plano de Manejo Florestal Sustentável (PMFS). 

Os pomares de árvores frutíferas, ornamentais compostos por es-
pécies exóticas cultivadas em sistema intercalar ou em consórcio com 
espécies nativas poderão ser computados para área de reserva legal. 
Cabe salientar que a retirada anual de material lenhoso, limitada a 2 
(dois) metros cúbicos por hectare, para consumo no próprio imóvel co-
mo lenha ou para construção de benfeitorias, sem propósito comercial, 
não demanda autorização dos órgãos ambientais competentes.
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5. Área de preservação 
permanente e reserva legal 

A área de preservação permanente tem como principal objeti-
vo proteger as margens dos cursos d’água, garantindo a conservação 
dos recursos hídricos, da paisagem, a estabilidade geológica e prote-
ção do solo.

Gestores municipais devem estar atentos às mudanças nas deli-
mitações de APP após a Lei 12.651/2012. Além disso, o tamanho das 
áreas com vegetação a serem mantidas vai depender do tamanho do 
imóvel rural, do bioma, relevo, fitofisionomia, dentre outros fatores expli-
citados no art. 4º da referida lei. 

A vegetação nativa em APP poderá sofrer alteração em caso de 
utilidade pública, de interesse social, de obras de interesse da defesa 
civil ou atividades de baixo impacto e ao acesso de pessoas e animais 
para consumo de água. 

A tabela abaixo detalha as regras gerais para definição dos tama-
nhos mínimos de APP em cursos d’água naturais, exceto para nascentes.

Tabela 1 – Largura mínima de APP em margens de rios

Largura do curso 
d’água	natural	

Área de Preservação 
Permanente

≤10 m 30 m
10 m a 50 m 50 m
50 m a 200 m 100 m

200 m a 600 m 200 m
> 600 m 500 m

 Fonte: CNM, 2016.
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A Confederação Nacional de Municípios alerta que o antigo códi-
go florestal estabelecia que a APP deveria ser medida da calha do leito 
em período de cheia, porém a Lei 12.651/2012 alterou isso. Atualmente, 
a APP deve ser medida a partir da calha do leito regular. Isso significa 
que a área de APP ficou menor, pois desconsidera áreas que inundam 
em épocas de cheia dos rios.

A CNM destaca que os gestores muni-
cipais devem ficar atentos às possíveis varia-
ções no tamanho da APP ao longo do leito do 
rio. Com isso, o planejamento da utilização 
dessas áreas que antes eram de preservação 
permanente deve considerar possíveis alaga-
mentos em épocas de cheia dos rios.

Figura 2 – Delimitação de APP

Fonte: Inteliagro, 2016. Disponível em: <http://inteliagro.com.br/wpcontent/uploads/2014/ 
08/barragens_figura26.jpg>. Acesso em: 20 mar. 2016.
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A figura 2 evidencia que um mesmo curso d’água pode ter dife-
rentes tamanhos de APP. Além disso, a imagem detalha o tamanho de 
APP que deve ser conservada em reservatórios artificiais e naturais 

Além das APPs em cursos d’água, nascentes e reservatórios, exis-
tem outros tipos de APP que o gestor municipal deve conhecer e saber 
qual a delimitação de vegetação a ser mantida nessas áreas.

A CNM informa que também são consideradas APPs as encostas 
ou partes destas com declividade superior a 45°, equivalente a 100% 
(cem por cento) na linha de maior declive, bem como as restingas, co-
mo fixadoras de dunas ou estabilizadoras de mangues. E, por último, 
destacamos que os manguezais, em toda a sua extensão, são consi-
derados APPs. 

Em se tratando das bordas dos tabuleiros ou chapadas, é consi-
derada APP a área até a linha de ruptura do relevo, em faixa nunca in-
ferior a 100 (cem) metros em projeções horizontais. A Figura 3 a seguir 
evidencia melhor esta delimitação.

Figura 3 – Delimitação de APP em tabuleiros e chapadas

        Fonte: http://www.ciflorestas.com.br/arquivos/d_b_b_5041.pdf
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Ademais, gestores municipais devem atentar para a figura 4, que 
exemplifica a delimitação de APP no topo de morros, montes, monta-
nhas e serras. Neste caso, com altura mínima de 100 (cem) metros e 
inclinação média maior que 25°, as áreas delimitadas a partir da curva 
de nível correspondente a 2/3 (dois terços) da altura mínima da eleva-
ção sempre em relação à base, sendo esta definida pelo plano horizon-
tal determinado por planície ou espelho d’água adjacente ou, nos rele-
vos ondulados, pela cota do ponto de sela mais próximo da elevação.

Figura 4 – Delimitação de APP em topos 
de morros, montanhas e serras

        Fonte: http://www.ciflorestas.com.br/arquivos/d_b_b_5041.pdf

Além destas, também é considerada APP as áreas em altitude su-
perior a 1.800 (mil e oitocentos) metros, qualquer que seja a vegetação. 
Para melhor compreensão, vide figura 5 a seguir:
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Figura	5	–	Delimitação	de	APP	em	área	
com altitude superior a 1.800 m

Fontehttp://www.ciflorestas.com.br/arquivos/d_b_b_5041.pdf

Entretanto, a Confederação Nacional de Municípios destaca que 
todo imóvel rural deve manter área com cobertura de vegetação nativa, 
a título de Reserva Legal, sem prejuízo da aplicação das normas sobre 
as APP. 

A reserva legal é área destinada para manutenção da vegetação 
nativa com o papel de assegurar o desenvolvimento sustentável do imó-
vel rural, além de auxiliar a conservação da biodiversidade e a proteção 
de fauna silvestre e da flora nativa. 

O produtor deverá levar em consideração para definição da reser-
va legal o plano de bacia hidrográfica; o Zoneamento Ecológico-Econô-
mico; a formação de corredores ecológicos com outra Reserva Legal, 
com APP, com Unidade de Conservação ou com outra área legalmente 
protegida. Apesar de serem informações destinadas aos proprietários 
e posseiros rurais, é fundamental que os gestores locais se apropriem 
dessas informações para fiscalizar as reservas legais. 

Para imóveis rurais acima de 4 módulos fiscais, o percentual é fi-
xo. A tabela abaixo destaca os percentuais a serem mantidos de vege-
tação na reserva legal.
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Tabela	2	–	Percentual	mínimo	de	área	de	Reserva	Legal

Tipo de vegetação Reserva legal 

Amazônia Legal
Área de florestas 80%
Área de cerrado 35%

Área de campos gerais 20%
Demais regiões – 20%

Fonte: CNM, 2016. 

A Confederação frisa que APPs e áreas de Reservas legal visam 
garantir a proteção necessária da vegetação para manter equilibrada a 
dinâmica hídrica de rios, nascentes, lagoas naturais e veredas, além de 
outras áreas, contribuindo para a sustentabilidade dos ecossistemas e 
manutenção da qualidade de vida dos munícipes. 

As informações registradas no CAR são de responsabilidade do 
produtor mesmo se o cadastrante for um terceiro. Já a aprovação da re-
serva legal informada no CAR é realizada pelo órgão estadual integrante 
do Sistema Nacional do Meio Ambiente (Sisnama).

A vegetação situada em APP e reserva legal deverá ser preser-
vada pelo produtor rural, e, em caso supressão de ve-
getação nativa, ele é obrigado a promover a recompo-
sição dessa área.

Após o registro do imóvel no CAR, a supressão de 
vegetação nativa pelo agricultor somente poderá ocor-
re mediante autorização do órgão ambiental estadual 

integrante do Sisnama.
Em Municípios localizados na Amazônia Legal, nos quais 50% de 

seu território é ocupado por unidades de conservação da natureza de 
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domínio público e por terras indígenas homologadas, o poder público 
poderá reduzir a Reserva Legal de 80% para até 50%.

Os empreendimentos de abastecimento público de água, trata-
mento de esgoto, geração e fornecimento de energia elétrica, rodovias 
e ferrovias não estão sujeitos à constituição de Reserva Legal. Ademais, 
a CNM ressalta que a Reserva Legal deve ser conservada com sua co-
bertura de vegetação nativa, porém a exploração econômica dessa área 
pode ser permitida mediante manejo sustentável devidamente aprova-
do pelo órgão competente do Sisnama, que deverá estabelecer proce-
dimento simplificado para pequenas propriedades.

A CNM informa ainda que o poder público municipal pode con-
verter a Reserva Legal incorporada ao perímetro urbano em área verde 
urbana. Entretanto, em situações onde os imóveis rurais estão incorpo-
rados ao perímetro urbano mediante lei municipal, o proprietário ou pos-
seiro não é desobrigado da preservação da Reserva Legal, que só será 
extinta quando vinculada ao parcelamento urbano, segundo a legislação 
específica e consoante as diretrizes do plano diretor local.

Destacamos que todo imóvel rural de-
manda registro no CAR para autorização da 
supressão de vegetação nativa para explo-
ração da área, independentemente ser de 
domínio público ou privado.

5.1   Áreas consolidadas até 22 de julho de 2008 

Faz-se necessário destacar que a Lei 12.651/2012 faz diferencia-
ções importantes com relação à recomposição da vegetação em áreas 
de APP. Gestores municipais devem estar atentos às situações em que 
a retirada de vegetação ocorreu antes de 22 de julho de 2008.
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De acordo com o art. 61-A, as áreas rurais de APP com a vege-
tação suprimida e ocupadas até 22 de julho de 2008 com atividades 
agrossilvipastoris, ecoturismo e turismo rural deverão recompor a vege-
tação conforme tabela:

Tabela 3 – Largura de APP conforme tamanho de imóvel

Largura da APP em metros conforme tamanho do imóvel

Módulo 
Fiscal 

Cursos 
D’agua Lagos Nascentes Veredas

ATÉ 1 5m 5m 15m 30m
de 1 até 2 8m 8m 15m 30m
de 2 até 4 15m 15m 15m 30m

Superior a 4 20m a 
100m 30m 15m 50m

Fonte: CNM, 2016.

Os proprietários e possuidores dos imóveis rurais que detinham 
área de até 2 (dois) módulos fiscais sua APP não será superior a 10% 
(dez por cento) da área total do imóvel. Em imóveis com 2 (dois) a 4 
(quatro) módulos fiscais, a APP não será superior a 20% (vinte por cen-
to) da área total do imóvel. 

Nas áreas consolidadas deverão ser adotadas técnicas de con-
servação do solo por meio de adoção de boas práticas agronômicas 
visando à redução dos impactos ambientais, sendo vedado o desmata-
mento de novas áreas. Os Conselhos Estaduais de Meio Ambiente, em 
caso de risco de aumento dos processos erosivos ou de inundações, 
poderão determinar a execução de novas medidas para redução dos 
impactos ambientais.
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As áreas rurais de reserva legal com a ve-
getação suprimida e ocupadas até 22 de julho 
de 2008 podem recompor a vegetação nativa, 
permitir a regeneração natural ou compensar 
a reserva local.

A Confederação Nacional de Municípios informa que a recompo-
sição é caracterizada pelo plantio de árvores nativas ou frutíferas exó-
ticas, essas limitadas a 50% da área recomposta, prazo máximo para 
conclusão de 20 anos. 

A compensação da reserva legal poderá ser feita por meio da aqui-
sição de Cota de Reserva Ambiental, de arrendamento de área sob re-
gime de servidão ambiental ou Reserva Legal, cadastramento de outra 
área equivalente e excedente à Reserva Legal, desde que localizada 
no mesmo bioma. 

Em relação aos imóveis rurais de agricul-
tores familiares que detinham, em 22 de julho 
de 2008, remanescente de vegetação nativa 
inferior a 20%, 35% ou 80%, conforme sua lo-
calização, a reserva legal será constituída com 
o percentual de vegetação nativa existente na-
quela data, sendo proibidos novos desmata-
mentos.

A análise dos dados declarados no CAR será de responsabilida-
de do órgão estadual, distrital ou municipal, quando competente. Os 
órgãos de fiscalização notificarão os produtores rurais quanto à neces-
sidade de correção nas informações prestadas. O produtor comprova-
rá a inscrição por meio de recibo contendo um código único nacional. 



33Cadastro Ambiental Rural
Orientações aos Municípios 

O SiCAR emitirá demonstrativo da situação das declarações e in-
formações cadastradas referente aos imóveis rurais, permitindo ao pro-
dutor o acompanhamento do seu processo de registro. 

5.2   Programa de Regularização Ambiental (PRA) 

Após adesão ao CAR, os imóveis em desacordo com os percen-
tuais mínimos nas áreas de preservação assinarão o termo de compro-
misso aderindo ao Programa de Regularização Ambiental (PRA), que 
constituirá título executivo extrajudicial. 

Os PRAs serão implantados pela União e pelos Estados com o 
objetivo de adequar os imóveis aos termos da legislação ambiental. A 
normatização dos PRAs será definida pelos Estados visando abranger 
as peculiaridades locais produtivas, territoriais, climáticas, históricas, 
culturais, econômicas e sociais.

O produtor rural não poderá ser autuado por infrações cometidas 
antes de 22 de julho de 2008, referente à supressão da vegetação na-
tiva em APP, reserva legal e de uso restrito, quando não implantado o 
PRA pelos Estados ou durante execução do termo de compromisso. 

Outro ponto que cabe salientar diz respeito à conversão de multas. 
O produtor rural que aderir ao PRA terá as sanções aplicadas suspen-
sas, podendo converter as multas em serviços de preservação, melho-
ria e recuperação da qualidade do meio ambiente, regularizando o uso 
de áreas rurais consolidadas. Além disso, fica suspensa a punibilidade 
de crimes após efetiva regularização ambiental. 
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6. Influências do CAR 
na tributação 

6.1   Imposto Territorial Rural e o CAR 

O Cadastro Ambiental Rural é mais uma obrigação a ser cumprida 
pelo contribuinte do Imposto Territorial Rural (ITR), ou seja, o proprietá-
rio a qualquer título de imóvel rural. Inclusive, este procedimento deverá 
ser feito pelos Entes federados na condição de proprietários de imóvel 
rural. Ademais, para efeitos do fisco municipal, acrescentará mais uma 
fonte de informações com relação ao ITR, em especial aos Municípios 
conveniados com a Receita Federal Brasileira (RFB). 

Visto que no CAR constará amarração do perímetro do imóvel, 
planta e memorial descritivo, independentemente de estar ou não re-
gularizada junto aos Cartórios de Registro de Imóveis, será possível a 
confrontação entre a declaração efetuada tanto no Documento de Infor-
mação e Atualização Cadastral do ITR (DIAC) quanto no Documento de 
Informação e Apuração do ITR (DIAT) e os dados reais.

No entanto, esta obrigação de efetuar o CAR segundo a legislação 
vigente, não dispensa o produtor da apresentação do Ato Declaratório 
Ambiental (ADA), pois a Lei 6.986, de 31 de agosto de 1981, não foi re-
vogada pela Lei 12.651/2012. Portanto o disposto no § 1º do art. 17-O 
(Lei 6.986/1981), ainda está vigente e é taxativo no que diz respeito à 
redução no valor a recolher de ITR, afirmando ainda ser obrigatória a 
apresentação do ADA. 

Ademais, o inciso I do § 3º do art. 9º da Instrução Normativa da 
Secretária da Receita Federal (INSRF) 256 e as alterações posteriores 
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ratificam a necessidade do ADA. Porém, não pode deixar de ser citado 
que existem decisões do STJ que desobrigam a apresentação do ADA 
para que o contribuinte possa usufruir do direito de deduzir as áreas 
verdes e não produtivas da área tributável. 

O fisco dos Municípios conveniados com a RFB para fiscalização 
do ITR devem dispensar especial atenção diante desta incógnita (apre-
sentar ou não o ADA). Afinal, embora haja o convênio, o ITR continua 
sendo um tributo de competência da União, o que permite a esta, atra-
vés da RFB, estabelecer as normas, entre as quais consta a IN 844/2000, 
que regra as ações a serem executadas pelos Municípios, bem como 
assegura à RFB a competência supletiva de fiscalizar ações executa-
das pelos fiscos municipais. 

Dessa forma, o fisco municipal deve seguir as orientações expe-
didas pela RFB em relação ao ADA. A Instrução Normativa 1.483 de 18 
de julho de 2014, em seu art. 6º, vem ratificar o que já foi dito em rela-
ção à obrigatoriedade do ADA para fins de exclusão das áreas não tri-
butáveis da incidência do ITR. 

Na prática, para a administração tributária, em especial a fiscali-
zação do ITR, seja ela feita pela RFB ou fisco do Município conveniado, 
o CAR torna-se uma ferramenta aparentemente muito eficaz, pois pos-
sibilitará a verificação de situações hoje de difícil constatação, dentre 
as quais podemos citar, por exemplo, as confrontações de informações 
prestadas entre a área com vegetação declarada como não tributável 
e a real existente fisicamente. Ainda neste contexto, podem ser incluí-
das as áreas de servidão administrativa, sendo útil ou não a atividade 
de produção do imóvel, também com possibilidade de exclusão do ITR. 

Atualmente, o contribuinte de ITR declara a área constante na ma-
trícula do Cartório de Registro de Imóveis (CRI). No entanto, é sabido 
que há muitas áreas excedentes em relação à constante na Matrícula 
do CRI em posse dos contribuintes, e isso pode ser comprovado com o 
grande número de usucapiões solicitados ao Poder Judiciário. 
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Em casos nos quais o contribuinte omitir a referida área no preen-
chimento da declaração do ITR, com o CAR o fisco poderá visualizar 
todo imóvel independentemente de regularização junto ao CRI ou não, 
pois para incidência do ITR basta ser possuidor a qualquer título, logo, 
independe de regularidade de registro.

O CAR também irá auxiliar ao fisco com 
relação às áreas limítrofes e de um mesmo pro-
prietário. Hoje é possível o contribuinte estar ins-
crito com mais de um Número de Imóvel emitido 
pela Receita Federal (NIRF) e várias matrículas 
de um mesmo proprietário. Esta situação oca-
siona uma redução de alíquota, visto que esta 
é diretamente proporcional à área do imóvel.

Considerando que para efeitos de ITR e registro no SiCAR, os imó-
veis limítrofes de um mesmo proprietário, independentemente de esta-
rem em matrículas diferentes, são considerados um único imóvel. Com 
o CAR esta situação será visualizada, o que por consequência ocasio-
nará a unificação em um NIRF único e, em contrapartida, a alíquota do 
ITR será maior, proporcionando o aumento de receita.

Sobre isso, em termos de receita, o CAR poderá ser uma excelente 
ferramenta de contribuição com fisco. No entanto, é imprescindível que 
os gestores do CAR permitam que os agentes tributários municipais te-
nham acesso aos dados armazenados. 

6.2   Cotas de Reserva Ambiental (CRAs)

As Cotas de Reserva Ambiental (CRAs) são títulos representati-
vos de cobertura vegetal excedente da Reserva Legal obrigatória em 
um imóvel que podem ser usadas para compensar a falta de Reserva 
Legal em outra propriedade. 
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As CRAs foram instituídas pelo parágrafo 2º § do art. 15 da Lei 
12.651, em substituição às antigas Cotas de Reserva Florestal (CRFs) 
previstas no art. 44-B da já revogada Lei 4.771, de 1965. As CRFs, con-
siderando o disposto no § 3º do art. 44 da Lei 12.651, passam ser con-
sideradas como CRAs. 

A Confederação destaca ainda que as CRAs poderão, inclusive, 
ser transferidas onerosamente, desde que o imóvel possua uma área de 
reserva legal excedente a obrigatória por lei, sendo que seu proprietá-
rio poderá efetuar sua transferência a terceiro com finalidade de suprir 
a falta deste em sua propriedade. 

Os procedimentos com relação à transferência de CRAs foram 
regulamentados pelos arts. 48 a 50 da Lei 12.651, de maio de 2012. A 
transferência só produz efeito após a lavratura de termo devidamente 
assinado pelo titular do CAR e pelo adquirente, respeitando os requisi-
tos básicos, que neste caso são: ser equivalente em extensão, estarem 
localizadas no mesmo bioma e, quando fora do Estado, devem ser loca-
lizadas em áreas consideradas prioritárias pela União ou pelos Estados.

6.3   Programas de Regularização Ambiental (PRAs) 

O art. 59 da Lei 12.651/2012 prevê a implantação de Programas de 
Regularização Ambiental (PRAs) sob a responsabilidade da União, dos 
Estados e do Distrito Federal. Este instrumento tem a finalidade de fazer 
com que os proprietários ou possuidores a qualquer título de imóvel ru-
ral, possuidores de passivo ambiental oriundos de supressão irregular de 
vegetação em Áreas de Preservação Permanente, de Reserva Legal e de 
uso restrito, comprometam-se a efetivar a recomposição da vegetação. 

Cabe aos Estados e ao Distrito Federal editar legislação regula-
mentando o procedimento a ser adotado pelos proprietários e possui-
dores de imóveis rurais, bem como o fiel cumprimento dos itens da re-
gularização ambiental estabelecida no termo de compromisso assinado.
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6.4   Plano	de	Manejo	Florestal	Sustentável	(PMFS)
 
A Lei 12.651/2012, através de seu art. 31, permite a exploração 

de florestas nativas desde que para isto o interessado elabore e tenha 
aprovação prévia de um Plano de Manejo Florestal Sustentável (PMFS), 
atendendo aos fundamentos técnicos e científicos previstos. 

6.5   Imposto de Transmissão de Bens 
Imóveis Intervivos (ITBI) 

Para cumprir com o PRAs, há possibilidade de serem instituídas 
as CRAs, que poderão ser transferidas onerosamente e devem estar 
devidamente averbadas na matrícula do CRI. Isto poderá ser caracteri-
zado como uma transação imobiliária envolvendo direito real, portanto, 
sujeita à incidência de ITBI. A transação de CRAs se assemelha à ou-
torga onerosa do direito de construir prevista na Lei 10.257, de julho de 
2001. A outorga já é tributada pelo ITBI em vários Municípios brasileiros. 

6.6   Imposto Sobre Serviço (ISS) 

A Lei 12.651, de maio de 2012, estabelece medidas que vão des-
de o estudo da situação, levantamentos, elaboração de planos de pre-
venção, execução e manejo dentre outras ações a serem adotadas tanto 
pelo poder público com pela iniciativa privada. Estas medidas são ne-
cessárias em muitos casos relativos ao exercício de atividades urbanas, 
como no caso de uma siderurgia. Diante deste contexto, deve ficar re-
gistrado para os Municípios de todo o Brasil que estas ações poderão 
ser enquadradas em vários itens da Lista Anexa à Lei Complementar 
116/2003, portanto, são ações sujeitas à incidência de ISS.

Com a finalidade de exemplificar o exposto no parágrafo anterior, 
mencionam-se alguns atos relativos a procedimentos a serem adotados 
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pelos proprietários e possuidores de imóveis rurais, sujeito ao cumpri-
mento do disposto na Lei 12.651/2012, sendo que a efetivação do CAR 
no Sinima é antecedida pela elaboração de planta e memorial descritivo, 
e isso pode ser realizado pelo próprio contribuinte; no entanto, haverá 
profissionais colocando os serviços à disposição para os interessados. 

A proposição a ser feita nos programas de regularização ambiental 
(PRAs), depende da produção de um plano de recomposição da vege-
tação, serviço técnico que deverá ser chancelado por profissional ha-
bilitado na área, que apenas é a ação inicial, sujeita a ISS. A execução 
do projeto também envolverá prestador de serviços com qualificação 
técnica condizente, logo, ação sujeita a ISS. 

O PMFS (item 5.4) que permite o uso e a exploração de florestas 
nativas e de matéria prima oriunda de floresta exótica está atrelado à 
apresentação de relatório anual especificando consumo, localização e 
quantidade produzida, índices estes que com certeza também depen-
dem da intervenção de profissionais ou empresas capacitadas e habi-
litadas à execução dos serviços. 

O uso de fogo, ou seja, as queimadas, quando permitidas, esta-
rá sujeito a estudo prévio, bem como o planejamento do seu emprego 
e controle dos incêndios, que também envolve prestação de serviço, 
portanto, sujeito a ISS. 

Ante o exposto, a implementação e a execução das ações pre-
vistas na Lei 12.651/2012 aponta para um grande nicho de fatos gera-
dores de tributos, principalmente de impostos, de competência direta e 
indireta dos Municípios. Portanto os gestores municipais deverão estar 
atentos a estas novas situações, inclusive proporcionando aos fiscos 
municipais capacitação e o aperfeiçoamento visando à melhora na ar-
recadação própria.
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7. Considerações finais 

Apesar de não haver obrigação explícita de que é competência 
municipal, o cadastramento de inscrições de propriedade rurais no CAR 
deve fazer parte da agenda ambiental municipal, pois é uma importante 
ferramenta para o planejamento territorial. Conforme foi exposto, a Lei 
12.651/2012 pode gerar mais do que benefícios ambientais: pode gerar 
receitas com ISS, ITR e outros tributos. 

Esta publicação objetivou destacar pontos imprescindíveis em re-
lação ao CAR e aos quais os gestores municipais devem estar atentos. 
É uma oportunidade de compreender que o desenvolvimento da agri-
cultura brasileira deve ser estimulado sem restrições que impeçam o 
pleno desenvolvimento, porém respeitando os limites legais que visam 
à preservação do meio ambiente. 

Espera-se que os Municípios possam contar com mais este auxí-
lio para o desenvolvimento sustentável local.
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Fique por dentro da legislação 

 ¡ Lei 12.651, de 25 de maio de 2012. Dispõe sobre a proteção da 
vegetação nativa; altera as Leis 6.938, de 31 de agosto de 1981, 
9.393, de 19 de dezembro de 1996, e 11.428, de 22 de dezem-
bro de 2006; revoga as Leis 4.771, de 15 de setembro de 1965, 
e 7.754, de 14 de abril de 1989, e a Medida Provisória 2.166-67, 
de 24 de agosto de 2001; e dá outras providências. Disponível 
em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2011-2014/2012/lei/
l12651.htm>. 

 ¡ Decreto 7.830, de 17 de outubro de 2012. Dispõe sobre o Sistema 
de Cadastro Ambiental Rural, o Cadastro Ambiental Rural, esta-
belece normas de caráter geral aos Programas de Regularização 
Ambiental, de que trata a Lei 12.651, de 25 de maio de 2012, e dá 
outras providências. Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/
ccivil_03/_Ato2011-2014/2012/Decreto/D7830.htm>. 

 ¡ Instrução Normativa 2, de 6 de maio de 2014 do Ministério do 
Meio Ambiente. Dispõe sobre os procedimentos para a integra-
ção, execução e compatibilização do Sistema de Cadastro Am-
biental Rural-SiCAR e define os procedimentos gerais do Cadas-
tro Ambiental Rural-CAR. Disponível em: <http://www.car.gov.br/
leis/IN_CAR.pdf>. 

 ¡ Decreto 8.235, de 5 de maio de 2014. Estabelece normas gerais 
complementares aos Programas de Regularização Ambiental dos 
Estados e do Distrito Federal, de que trata o Decreto 7.830, de 17 
de outubro de 2012, institui o Programa Mais Ambiente Brasil, e 
dá outras providências. Disponível em: <http://www.planalto.gov.
br/ccivil_03/_Ato2011-2014/2014/Decreto/D8235.htm>.
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Leitura recomendada

Para conhecer o passo a passo de inscrição de imóveis rurais no 
CAR e outras informações, a Confederação Nacional de Municípios re-
comenda as seguintes leituras: 

 ¡ CAR:	Cadastro	Ambiental	Rural.	Orientações	Básicas	do	Mi-
nistério do Meio Ambiente. Disponível em: <http://codigoflorestal.
sistemafaep.org.br/wp-content/uploads/2012/05/02CADASTRO-
-AMBIENTAL-RURAL.pdf>. 

 ¡ Manual	do	Usuário	do	Cadastro	Ambiental	Rural. Ministério do 
Meio Ambiente. Disponível em: <http://www.iap.pr.gov.br/arquivos/
File/manual_cadastro_ambiental_rural.pd f>. 

 ¡ Cadastro	Ambiental	Rural	(CAR):	Informações	Básicas	da	Pre-
feitura Municipal de Caxias do Sul. Disponível em: <http://www.
sosma.org.br/wp-content/uploads/2014/10/EBOOK-CAR-.pdf>. 

 ¡ Cadastro Ambiental Rural no Amazonas: Manual do Programa 
de Regularização Ambiental dos Imóveis Rurais do Estados do 
Amazonas. Disponível em: <http://www.ipaam.am.gov.br/arquivos/
download/arqeditor/CAR/CARTILHA%20CA R.pdf>. 

 ¡ Sistema Nacional de Cadastro Ambiental Rural (SiCAR). Dis-
ponível em: <http://www.car.gov.br/>.
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