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 Amigos, 

O Plano da Mata Atlântida de Caxias do Sul dos Imóveis Rurais do 
Município de Caxias do Sul, é mais um avanço das políticas 
públicas ambientais implementadas pela Prefeitura Municipal de 
Caxias do Sul, o qual vem contribuindo com a conservação e 
utilização dos recursos naturais em bases sustentáveis.

O Plano institui o Cadastro Ambiental Rural (CAR), 
instrumento de informação que permite a regularização 
ambiental das propriedades rurais de Caxias do Sul, que será 
executado pela Secretária Municipal do Meio Ambiente. O CAR 
visa a adesão dos pequenos, médios e grandes produtores rurais, 
que já contribuem com o desenvolvimento sustentável da 
economia, do meio ambiente, da tecnologia e da produção de 
Caxias do Sul de hoje e do futuro.

SECRETÁRIO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE

Diretora Geral

IOTTI

Legalize Consultoria Ambiental Ltda



CADASTRO AMBIENTAL RURAL – CAR
É o registro dos imóveis rurais junto ao órgão competente, por meio da caracterização e

georeferenciamento da área total da propriedade, áreas de uso alternativo do solo,
 propostade Área de Reserva Legal, Áreas de Preservação Permanente - APPs, áreas

 erodidas e soloscontaminados, áreas de remanescentes de vegetação nativa, para fins
 de monitoramento, controle, planejamento e regularização ambiental dos imóveis rurais.
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O Cadastro Ambiental Rural é um registro eletrônico, obrigatório, que conterá dados básicos do s 

imóveis rurais. Os dados informados são declaratórios, de responsabilidade do proprietário. Os 

dados farão parte do Sistema Nacional de Cadastro Ambiental Rural (Sicar), que ficará sob 

responsabilidade da Secretaria de Meio Ambiente, do Ministério do Meio Ambiente e do Ibama.

Já posso fazer?

Sim. As propriedades receberão a visita de um técnico para ajudar os produtores no preenchimento 

das informações no cadastro do CAR. 

Quem deve se inscrever no CAR?

Todas as propriedades rurais. Isso independe da situação das terras: com ou sem matrícula, registros 

de imóveis, ou transcrições. O intuito é a regularização ambiental.

O CAR é a “carteira de identidade” do imóvel rural. 

Quais as vantagens em fazer o cadastro?

O CAR facilitará a vida do proprietário rural que pretende obter licenças ambientais, pois a

 comprovação da regularidade da propriedade acontecerá por meio da inscrição e aprovação 

do CAR. Não haverá mais a necessidade de procedimentos anteriormente obrigatórios,

 como a averbação em matrícula de Reservas Legais.

Para que serve o CAR?

É a principal ferramenta prevista na nova lei florestal para a conservação do meio ambiente,

 a adequação ambiental de propriedades, o combate ao desmatamento ilegal e o monitoramento

 de áreas em restauração, auxiliando no cumprimento das metas nacionais e internacionais para

 manutenção de vegetação nativa e restauração ecológica de ecossistemas.



Que informações serão cadastradas?

• Identificação do proprietário ou possuidor
• Informação dos documentos comprobatórios da 
propriedade ou posse rural
• Identificação do imóvel rural
• Delimitação do perímetro do imóvel
• das áreas de remanescentes de vegetação nativa
• das Áreas de Preservação Permanentes e de Reserva 
Legal
• das Áreas de uso restrito e áreas consolidadas

Vantagens do CAR

• Instrumento para planejamento do imóvel rural
• Comprovação de regularidade ambiental
• Segurança jurídica para produtores rurais
• Acesso ao Programa de Regularização Ambiental (PRA)
• Comercialização de Cotas de Reserva Ambiental (CRA)
• Maior competitividade no mercado
• Acesso ao crédito agrícola

A inscrição no CAR é obrigatória para todos os 
imóveis rurais?

Sim. A inscrição no CAR é obrigatória para todos os 
imóveis rurais (propriedades ou posses), sejam eles 
públicos ou privados, e áreas de povos e comunidades 
tradicionais que façam uso coletivo do seu território.



ATENÇÃO!

Cumpridas as obrigações estabelecidas no PRA, as multas serão consideradas como 

convertidas em serviços de preservação, melhoria e recuperação da qualidade do meio 

PROGRAMA DE RECUPERAÇÃO AMBIENTAL – PRA

A Lei Florestal Federal estabeleceu como tarefa da União, dos 
estados e dos municípios a implantação do PRA. Cabe aos municípios o 
detalhamento do programa, que terá por objetivo a regularização 
ambiental das propriedades e posses rurais.

A adesão ao PRA se dará por meio da assinatura, por parte do 
proprietário ou posseiro rural, de um termo de compromisso, o qual 
detalhará as atividades e prazos para a adequação ambiental do imóvel.



ÁREAS DE PRESERVAÇÃO PERMANETE -   
APPs

Considera-se APP a área, 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 
fluxo gênico de fauna e flora, proteger o solo e assegurar o bem-

ATENÇÃO!

A vegetação da APP deverá ser mantida! Se a vegetação foi cortada ou estiver morta, o produtor

Dessa forma, aderir ao PRA garantirá ao produtor fazer esta 
recuperação sem custos técnicos ou de material. A 
responsabilidade pela recuperação ficará a cargo da SEMMA, que 
junto com o produtor o auxiliará a manter os serviços ambientais 
indispensáveis para a manutenção de sua propriedade, como a 
água e a temperatura.



CAR

Além de possibilitar o planejamento ambiental e 
econômico do uso e ocupação do imóvel rural, a inscrição 
no CAR, acompanhada de compromisso de regularização 
ambiental quando for o caso, é pré-requisito para acesso à 
emissão das Cotas de Reserva Ambiental e aos benefícios 
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. 

Dentre os benefícios desses programas pode-se citar:

BENEFÍCIOS

Possibilidade de regularização das APP e/ou Reserva 
Legal vegetação natural suprimida ou alterada até 

22/07/2008 no imóvel rural, sem autuação por 
infração 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 22/07/2008.

Obtenção de crédito agrícola, em todas as suas 
modalidades, com taxas de juros menores, bem como 
limites e prazos maiores que o praticado no mercado;



BENEFÍCIOS

Contratação do seguro agrícola em condições

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

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

BENEFÍCIOS

Isenção de impostos para os principais insumos 
e equipamentos, 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 Preservação 
Permanente, de Reserva Legal e de uso restrito.

melhores que as praticadas no mercado;



CRA - COTA DE RESERVA AMBIENTAL

   Os produtores rurais que tiverem sua propriedade rural em 
área prioritária de conservação poderão ser beneficiado com o 
CRA.

 Cota de Reserva Ambiental. Essa é uma forma de 
compensar financeiramente aqueles que preservaram as matas 
nativas em sua propriedade. 

 Uma equipe técnica, uniformizada e identificada 
comparecerá, com veículo também identificado, em cada 
propriedade, para orientar sobre o CRA










