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RESUMO 
Mesmo com todo o tratamento jurídico da propriedade de imóvel rural, instituído pelas Constituições Federais de 1934 
e de 1988 somado às três edições dos Códigos Florestais (1934, 1965 e 2012), o ambiente continua a ser degradado pelo 
próprio proprietário ou possuidor que não tem, infelizmente, a percepção, dos prejuízos não somente econômicos, mas 
para a qualidade do solo, da água, do ar e dos cidadãos em geral, pois se trata de um direito difuso. São os Códigos 
Florestais que determinam a obrigação de se preservar áreas sensíveis e de se manter uma parcela da vegetação nativa 
no interior das propriedades rurais. São as chamadas Áreas de Preservação Permanente (APPs) e Reserva Legal, mas 
para tal devem se constituir em um marco de forma a induzir o cumprimento das regras e por isso deve ser redigida de 
forma clara e se adequar a realidade do país para enfrentar o desafio de equilibrar produção agrícola e preservação 
ambiental. A obrigatoriedade de regularizar as propriedades rurais até 5 de maio de 2015 parece estar distante de se 
concretizar pois os proprietários se deparam com dúvidas e até mesmo com o desconhecimento à respeito desta 
exigência legal. 

 
PALAVRAS-CHAVE: Código Florestal, Reserva legal, APP, Georreferenciamento. 

 
 
INTRODUÇÃO 

O cenário ambiental brasileiro se apresenta com um quadro preocupante, fruto do desmatamento, queimadas, introdução 
de espécies exóticas com alteração das paisagens, contaminação de rios por agrotóxicos e a retirada das matas ciliares 
com o consequente assoreamento dos mesmos e a poluição gerada pela tecnologia. 
 
Desde o descobrimento do Brasil as propriedades rurais mantiveram técnicas agressivas e devastadoras ao ambiente. 
Espécies florestais de valor econômico eram retiradas das matas brasileiras para servirem a corte portuguesa a exemplo 
do pau-brasil, de onde se utilizava a madeira e a resina usada como corante. 
 
Segundo Ramos (2011, p.3) devido à devastação intensa das matas do litoral brasileiro à procura do pau-brasil, no 
período de 1500 a 1875, foi elaborada em 1542, a 1ª Carta-Régia estabelecendo normas para a corte e punição ao 
desperdício de madeira. Esta foi a primeira medida, tomada pela coroa portuguesa para defender as florestas no Brasil. 
Segundo a autora durante o Império, muitas outras proibições surgiram sem resultado, entre elas a Carta de Lei de 
outubro de 1827, onde poderes foram delegados aos juízes de paz das províncias na fiscalização das matas e na 
interdição de corte das madeiras de construção em geral.  
 
O Código Florestal de 1934 (Decreto n° 23.793, de 23-01-1934) informou que as “florestas..., consideradas em 
conjunto” constituíam “bem de interesse comum a todos os habitantes do país” (BRASIL, 1934). Este diploma legal já 
previa em seu artigo 3º a classificação das florestas, a isenção de tributação das florestas protetoras (Artigo 17- 
parágrafo único) e no artigo 23 dispõe que nenhum proprietário de terras cobertas de matas poderá abater mais de três 
quartas partes da vegetação existente.  
 
O conteúdo normativo do Art. 1° do “novo” Código Florestal Brasileiro (instituído pela Lei n° 4.771/65), reflete uma 
política intervencionista do Estado sobre a propriedade imóvel agrária privada na medida em que “... as florestas 
existentes no território nacional e as demais formas de vegetação,..., são bens de interesse comum a todos os habitantes 
do País...” (BRASIL, 1965). Também conceitua termos como pequena propriedade, Áreas de Proteção Permanente e 
Reserva Legal determinando suas formas de proteção e definindo valores para as matas ciliares em consonância com a 
largura dos rios e outros corpos hídricos, bem como os percentuais destinados a Reserva Legal.  
 
Desde 1999 a Câmara dos Deputados vinha discutindo a atualização do Código Florestal, porém somente em 2009 foi 
criada uma Comissão Especial para analisar os diversos Projetos de Lei. Os anos que se sucederam foram de fortes 
embates entre ruralistas e ambientalistas tanto na Câmara dos Deputados como no Senado, até que em 25 de maio de 
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2012 o texto foi enviado para sansão da presidente Dilma Rousseff, instituindo-se através da Lei 12.651, o Novo Código 
Florestal (BRASIL, 2012a). O governo editou uma Medida Provisória- MP 571 para regulamentar os pontos que 
sofreram intervenções (BRASIL, 2012b).  
 
Uma das novidades do novo Código é a obrigatoriedade do Cadastro Ambiental Rural (capitulo VI), que significa o 
registro, pela Internet, das informações sobre meio ambiente, das suas terras, como Áreas de Proteção Permanente 
(APP), áreas de Reserva Legal, florestas e vegetação nativa, áreas de Uso Restrito, e áreas em uso com plantio ou 
animais. Todas estas informações servem para que o governo possa combater o desmatamento e criar políticas 
ambientais.  
 
Em 05 de maio de 2014 foi publicada A Instrução Normativa MMA nº 02/14 que dispõe sobre os procedimentos para a 
integração, execução e compatibilização do Sistema de Cadastro Ambiental Rural - SICAR e define os procedimentos 
gerais do Cadastro Ambiental Rural - CAR. A inscrição no CAR é obrigatória para todas as propriedades e posses 
rurais, devendo ser requerida no prazo de 1 (um) ano contado da sua implantação (BRASIL, 2014b). 
 
O recente Decreto 8.235 de 5 de maio de 2014, define que, além disso, o registro no CAR é obrigatório para o 
proprietário ou possuidor rural aderir aos Programas de Regularização Ambiental – PRA’S, os quais tem como objetivo 
a regularização de áreas de proteção permanente, reserva legal e áreas de uso restrito através de recuperação, 
recomposição, regeneração ou compensação. Firmado um termo de compromisso com o órgão competente através 
desses programas, os proprietários ou possuidores rurais ficam imunes a sanções administrativas, associadas aos fatos 
que deram causa à celebração desse termo de compromisso, para infrações ocorridas antes de 22 de julho de 2008 
(BRASIL, 2014a). 
 
Segundo a FAEP (2014) calcula-se que mais de 5 milhões e 200 mil proprietários rurais do país terão de se cadastrar, 
compondo um mapa detalhado das propriedades agropecuárias do país. O cadastro consiste no levantamento de 
informações georreferenciadas do imóvel, com delimitação das Áreas de Proteção Permanente (APP), Reserva Legal 
(RL), remanescentes de vegetação nativa, área usada para a agricultura, áreas de interesse social e de utilidade pública.  
 
A falta de informações por parte dos proprietários e possuidores rurais somada a escassez de técnicos habilitados para 
orientar o homem rural, se traduz em baixas adesões até o momento ao CAR, também conforme Fontes Júnior (2013) a 
aplicabilidade da legislação ambiental não assegura um tratamento diferenciado para as distintas realidades existentes no 
meio rural brasileiro. Ao invés de identificar singularidades, aplica normas generalizadas, que para alguns podem trazer 
benefícios e para outros prejuízos. 
 
Com base nisto, o presente trabalho objetiva identificar a adesão dos proprietários rurais ao CAR no município de São 
Gabriel-RS e caracterizar as principais dificuldades encontradas para o cumprimento da legislação. 

 
 
METODOLOGIA 

O trabalho será desenvolvido no município de São Gabriel, que se situa na região da Fronteira Oeste do estado do Rio 
Grande do Sul, Brasil. Segundo o IBGE (2010), o mesmo ocupa uma área física de 5.023,843 km² e apresenta uma 
população de 60.425 habitantes. 
 
O estudo caracteriza-se como uma pesquisa exploratória com corte quantitativo.  
 
A metodologia utilizada para a elaboração desta pesquisa buscou dados primários e secundários. Primeiramente, foi 
realizado o levantamento de dados secundários que consistiu na coleta de informações sobre os temas referentes ao novo 
Código Florestal Brasileiro e, especificamente, o Cadastro Ambiental Rural, para isto, pesquisou-se na legislação e em 
artigos científicos. Após a coleta dos dados secundários, levantou-se os dados primários, através de questionários 
estruturados aplicados a uma amostra constituída pelo Sindicato Rural de São Gabriel e Sindicato dos Trabalhadores 
Rurais de São Gabriel que autorizaram a divulgação dos dados. As instituições autorizaram a gravação e os 
questionários aplicados nas instituições citadas eram constituídos por questões abertas. Posteriormente, os dados foram 
transcritos e organizados em planilhas eletrônicas (Microsoft Excel) o que possibilitou a realização de cálculos 
estatísticos que nortearam a apresentação e discussão dos resultados. 

 
 
RESULTADOS E DISCUSSÃO 
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As propriedades rurais do município de São Gabriel apresentam em media uma área de 50 hectares sendo que, apenas 
5% dos produtores possuem área superior a 1000 hectares. Nas grandes e médias propriedades predominam as culturas 
do arroz e da soja, bem como, a pecuária de corte e a ovinocultura. Nas pequenas propriedades predominam 
especialmente o milho, ovinos para subsistência, pecuária leiteira e sorgo.  Tanto o Sindicato Rural de São Gabriel como 
o Sindicato dos Trabalhadores Rurais atendem em média 1400 produtores. 

 
Ambas as entidades tem procurado subsidiar os produtores para realização do CAR dada a falta de informações de como 
fazer, onde fazer e demais procedimentos necessários para a realização do CAR. Elas justificam que as maiores 
dificuldades encontradas em relação a este procedimento decorre do desencontro das informações por parte das 
autoridades competentes . 
 
No município a adesão ao CAR é próxima de zero e isso também se justifica pela falta de técnicos habilitados para 
auxiliar e efetuar o cadastro. 
 
Outro problema enfrentado é a falta de áreas relativas à reserva legal, pois, as propriedades localizam-se no Bioma 
Pampa com ocorrência predominante de campos. Como o novo código florestal prevê a servidão ambiental no mesmo 
bioma, o problema persiste pela falta de florestas nativas nessa região fitogeográfica. 
 
Diante do impasse, a SEMA por meio do DEBIO (departamento de biodiversidade) com contribuição de pesquisadores 
da Fundação Zoobotânica, do Centro de Ecologia do Instituto de Botânica da UFRGS, do Ministério Público e da 
FEPAM, entre outras entidades, propuseram uma minuta de decreto (processo administrativo: 14569-05.00/14-5) cuja 
proposta estabelece conceitos adequados para o enquadramento da vegetação do Rio Grande do Sul dentro do Cadastro 
Ambiental Rural, que reforça a necessidade de autorização prévia do DEBIO/SEMA para supressão da vegetação 
campestre do Rio Grande do Sul seja no pampa ou na mata atlântica, e que defina a pecuária extensiva como pratica 
passível de ser conduzida nos campos inclusive sobre Reserva Legal, entre outros pequenos detalhes (CATARSE, 
coletivo; 2014). 
 
Para CREA 2014, o principal desafio do estado é a falta de regulamentações ambientais sobre o bioma pampa que, 
cobrindo uma boa parte do território gaúcho, só ocorre no Rio Grande do Sul. Destaca ainda a exigência estabelecida 
pelo novo código de recuperação de áreas degradadas com mata nativa destacando ainda a ausência de dados sobre a 
melhor forma de manejo dessa vegetação. 
 
Outro fato relevante refere-se à recomposição de APPs nas propriedades da região, pois, não existem definições dos 
conceitos sobre a vegetação nativa e sobre os estágios sucessionais da vegetação deste bioma.  
Mesmo com a ampliação do prazo de inserção dos dados no CAR, há a necessidade de esclarecer questões do interesse 
do setor produtivo sem abdicar da conservação dos campos, mantendo a adequação da propriedade rural às normas de 
proteção ambiental. 

 
 
CONCLUSÃO 

A baixa adesão dos proprietários e posseiros rurais de São Gabriel ao CAR demonstra inicialmente a falta de técnicos 
habilitados para tal procedimento, bem como a falta de conhecimento dos proprietários da obrigatoriedade de realizar o 
cadastro. 
 
Outro ponto relevante é a forma genérica como se apresenta a lei 12.651/2012 a qual desconsidera a diversidade vegetal 
do território brasileiro representado pelos diferentes biomas em especial a falta de especificidade sobre o Bioma Pampa 
o qual ocorre especificamente em território gaúcho. 
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