


O prazo para a realização do Cadastro Ambiental Rural 

(CAR), que terminaria em maio de 2015, foi prorrogado 

até maio do ano de 2016 pelo governo federal. O anún-

cio foi feito no dia 4 de maio de 2015 pelos ministros 

Izabella Teixeira (Meio Ambiente) e Patrus Ananias 

(Desenvolvimento Agrário), durante entrevista coletiva.

O CAR é um registro eletrônico, obrigatório para todos 

os 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 conso-

lidadas das propriedades e posses rurais do país. O CAR 

funciona como uma base de dados estratégica para o 

controle, monitoramento e combate ao desmatamento 

das florestas e planejamento ambiental e econômico 

dos imóveis rurais.

Todas as propriedades rurais do país precisam ser 

cadastradas no Sistema Eletrônico do CAR (SiCAR). A 

inscrição é condição necessária para que os imóveis 

façam parte do Programa de Regularização Ambiental 

(PRA). O produtor que não estiver cadastrado não terá 

acesso a políticas públicas, como crédito rural, linhas de 

financiamento e isenção de impostos para insumos e 

equipamentos.

O CBH-BPSI disponibilizou recursos para custear o 

primeiro, e agora o segundo ano da equipe de pro-

fissionais capacitados do CAR, para atender gratuita-

mente os produtores rurais com menos de 4 módulos 

fiscais. A equipe é composta por dois técnicos aptos a 

desempenhar atividades de capacitação, divulgação e 

cadastramento de propriedades e posses rurais no CAR. 

O atendimento aos produtores e as informações sobre o 

CAR na região hidrográfica do Baixo Paraíba do Sul e 

Itabapoana poderão ser obtidas na sede do Comitê, 

localizada à Av. Alberto Lamego, nº 2.000, Pq. Califórnia, 

em Campos dos Goytacazes/RJ ou pelo telefone (22) 

2725-9023.



Participação do Comitê Baixo Paraíba do Sul na mesa de discussão do III ECOB/RJ, realizado em Nova Friburgo/RJ.


